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ARGUMENT

Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria împlineşte, în vara anului aces-
ta, douăzeci de ani de existenţă. Este un bun prilej pentru a aduna între co-
perţile unei cărţi cîteva studii consacrate personalităţilor marcante ale culturii 
româneşti din Ungaria secolului al XIX-lea, risipite de-a lungul anilor într-o se-
rie de periodice din ţară sau din România, materiale prin care am încercat să 
contribuim la o mai bună cunoaştere a istoriei şi culturii româneşti de pe aceste 
meleaguri.
 Aceste materiale sînt înmănunchiate în prezentul volum. Evocarea memo-
riei acestor personalităţi marcante, în acest context aniversar, nu este doar un 
fapt de conştiinţă publică, ci şi de exprimare a unei recunoştinţe postume. 
Studiile publicate aici vor să restituie dimensiunea culturală şi morală a unor 
personalităţi de mare complexitate.
 Mişcarea de emancipare naţional-culturală a românilor din Ungaria consti-
tuie un factor esenţial în mişcarea naţională românească din epocă. Ea prezintă, 
de asemenea, o seamă de trăsături specifice, izvorîte din realităţile social-po-
litice care i-au determinat desfăşurarea. Volumul încearcă să aducă o nouă 
contribuţie la cunoaşterea unor personalităţi marcante ale vremii. Sperăm că 
republicarea acestor studii vor oferi cititorului posibilitatea de a-şi forma o ima-
gine de ansamblu şi cît de cît reprezentativă asupra climatului politic, cultural 
şi social caracteristic pentru secolul al XIX-lea în Transilvania, în general, şi în 
Ungaria, în special. A reconstitui clocotul interior al unei epoci – cu toate seis-
mele, căderile şi înălţările ei – este, credem, obligaţia oricărui istoric preocupat 
şi mişcat de adevăr.
 Volumul de faţă se vrea un inedit demers publicistic şi memorialistic, reu-
nind prezentarea unor ilustre pesonalităţi ale vieţii academice, ştiinţifice, uni-
versitare, cultural-artistice, politice şi ecleziastice. Ideea redactării şi publicării 
unui volum care să cuprindă între paginile lui biografia unor personalităţi mar-
cante – şi care de-a lungul istoriei au lăsat urme trainice, îmbogăţind spiritu-
alitatea românească – am avut-o de mai multă vreme. Astfel, cu acest volum, 
îndeplinim, de fapt, un mai vechi proiect al nostru.
 Am intenţionat să prezentăm unele dintre cele mai reprezentative perso-
nalităţi, fie că s-au născut pe meleagurile noastre, fie că au provenit din alte 
locuri, dar care toţi şi-au desfăşurat activitatea în Ungaria secolului al XIX-lea. 
Ceea ce ne-am propus în primul rînd, a fost să reconstituim biografia spiritu-
ală a celor mai reprezentativi iluminişti, savanţi, politicieni, filologi, medici, 
scriitori, ziarişti, etc. Pe toţi i-a stăpînit – şi astfel unit – dorinţa de cunoaştere, 
precum şi dorinţa de transmitere a cunoştinţelor dobîndite.
 Acestea ar fi, pe scurt, principiile care ne-au călăuzit în cursul elaborării 
lucrării. Am mai adăuga că despre personalităţile pomenite aici s-au publicat 
numeroase şi valoroase contribuţii, însă fără să fie gîndite sintetic sau redactate 
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într-un singur volum cu caracter colectiv. Trăsăturile şi mai ales năzuinţele co-
mune justifică o prezentare comună, cuprinzătoare. 
 Deşi timpurile istoriei s-au schimbat, personalităţile memorate printre aces-
te pagini ne pot oferi exemple de urmat, modele de gîndire, de acţiune şi de 
simţămînt românesc.
 Ne-am dori, desigur, ca acest volum să fie răsfoit cu interes şi cu folos de 
toţi cititorii preocupaţi de istoria românilor din Ungaria şi, astfel, volumul să 
devină ceea ce şi-a mai dorit autorul lui: „o adevărată memorie necesară atît 
generaţiilor prezente, cît şi acelora care ne vor urma şi vor trăi în acest spaţiu 
încărcat de istorie”. 

Budapesta, mai 2013
Maria Berényi
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PETRU MAIOR CENSOR LA TIPOGRAFIA UNIVERSITĂŢII 
DIN BUDA

Trebuie constatat, că în capitala Ungariei s-a păstrat şi dezvoltat o spiritualitate 
românească meritorie. Încă de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, la Pesta e ates-
tată o vie activitate culturală românească, mai întîi sub formă religioasă, apoi 
treptat cu un ton mai pronunţat de caracter naţional.
 Baza materială pentru susţinerea culturii româneşti din capitala Ungariei, 
timp îndelungat o constituie colonia macedoromână de aici. Suflul puternicu-
lui curent cultural românesc porneşte de la activitatea Tipografiei Universităţii 
din Buda, prin cunoscuţii săi cenzori, corifei ai Şcolii Ardelene. În rîndul ro-
mânilor din Ungaria şi Transilvania, clasa burgheziei mai înstărită era alcătuită 
din macedoromâni. Oriunde au activat, statornic sau trecător, macedoromânii 
s-au organizat mult mai bine ca alte popoare în comunităţi religioase, pentru 
că, astfel, să-şi ducă aidoma viaţa de acasă la ei. Macedoromânii stabiliţi pe 
aceste meleaguri nu s-au mărginit numai la preocupările negustoreşti, ci au 
contribuit la menţinerea şi întărirea Bisericii Ortodoxe. În centrele cele mai 
mari din Ungaria, ei, în unire cu negustorii greci, după ce se constituiau în 
comunităţi, îşi ridicau biserici proprii, pe care le înzestrau cu icoane, clopote, 
odăjdii şi multe cărţi sfinte.1 

  
Constituirea Tipografiei Universităţii din Buda

Tipografia Universităţii din Buda a fost întemeiată la Nagyszombat (Tîrnavia) în 
1577, de episcopul catolic Telegdi Miklós, în cadrul universităţii care funcţiona 
acolo. În 1777, Maria Tereza a mutat universitatea la Buda şi astfel a ajuns aici şi 
Tipografia Universităţii. Teascurile tipografiei au fost instalate în Casa Corvin (azi 
str. Országház 13). Aici şi-a început tipografia noua ei activitate, sub conducerea 
vestitului istoric Pray György, director al Bibliotecii Universităţii.2 Tipografia a fost 
subordonată Consiliului Locumtenenţial al Ungariei. „Principiile de funcţionare 
a Tipografiei au fost stabilite în 1770 cu ocazia unei consfătuiri convocate la Vie-
na de către Maria Tereza, la care au participat episcopi greco-catolici din Tran-
silvania şi din Ungaria. Respectarea principiilor de funcţionare a căzut în sarcina 
cenzorului în funcţiune, care era obligat să colaboreze cu episcopii greo-catolici, 
trebuind să supravegheze să nu apară în publicaţiile româneşti ale Tipografiei 
nimic care să lezeze pe catolici, pe ortodocşi, moravurile poporului român şi pe 
împărat. În rezolvarea problemelor Tipografiei, cenzorul trebuia să ceară părerea 
episcopilor cu privire la tipăriturile bisericeşti sau şcolare ce urmau să fie editate. 
La aceeaşi consfătuire s-a stabilit ca cenzorul Tipografiei să fie un bărbat erudit, 
demn de încredere atît din punct de vedere religios cît şi politic şi care să aibă o 
conduită exemplară.”3

 În anul 1779, împărăteasa Maria Tereza a acordat tipografiei privilegiul de 
a edita cărţi didactice pentru Ungaria. Tipografia a tipărit, cu alfabetul chirilic 
pe atunci în uz, pentru minorităţile din Ungaria: sîrbi, croaţi, slovaci, români 
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lucrări bisericeşti, şcolare, ştiinţifice, precum şi beletristice şi de răspîndire a ştiin-
ţelor. Pentru tipărirea cărţilor frumoase, tipografia a cumpărat în 1795 instalaţia 
chirilică a tipografului vienez Ştefan Novacovici. În urma acestui act, calitatea 
tipăriturilor arată o îmbunătăţire considerabilă. Peste cîţiva ani, pe lîngă tipogra-
fie s-a instalat şi un atelier pentru turnarea literelor. Meşterii acestui atelier au 
muncit atît de iscusit, încît rezultatele dexterităţii lor au fost căutate şi de tipogra-
fiile ţărilor româneşti. Îmbunătăţirea tehnică s-a dezvoltat rapid. Dovada acestui 
fapt este apariţia luxoasă a cărţii de slujbe religioase Mineiu în 12 volume, între 
1804–1807, destinată românilor ortodocşi de dincolo de Carpaţi, ediţie îngrijită 
de Ioan Molnar Piuariu, care s-a bucurat de un succes atît de mare încît s-a tipărit 
într-o nouă ediţie.4

 Tipografia din Buda a devenit în epocă una dintre cele mai productive edi-
turi din Europa centrală şi de est. Publicaţiile au fost editate la cererea bisericii 
greco-catolice, a regimentelor româneşti de grăniceri şi a autorităţilor. Accentul 
a fost pus, însă, pe editarea de lucrări ştiinţifice, literare şi de răspîndire a ideilor 
iluminismului. Aici şi-au tipărit manuscrisele şi scriitorii din Moldova. Alexandru 
Beldiman a fost unul dintre aceştia, care şi-a tipărit la Buda trei traduceri: Moar-
tea lui Avel de Solomon Gessner (1818), Istoria lui Numa Pompilie de Jean Pierre 
Florian (1820) şi Tragedia lui Orest de Voltaire (1820). Tot aici şi-a publicat Dinicu 
Golescu Însemnare a călătoriei mele (1826).
 Încă la amintita consfătuire de la Viena se stipulase ca cenzorul Tipografiei 
din Buda să fie un bărbat învăţat. Cel dintîi cenzor român a fost Ioan Onişor, nu-
mit în 1794 cu o leafă anuală de 500 fiorini, cît aveau şi colegii săi de alte limbi.5 
El demisionînd, însă după şapte ani, a fost numit (în 21 septembrie 1804) Samuil 
Micu Clain, preot al eparhiei Făgăraşului. Pînă la sosirea acestuia din Ardeal, 
corectura cărţilor româneşti o făcea Gheorghe Şincai, venit în toamna anului 
1803 de la Oradea. După Clain a fost numit revizor şi cenzor Gheorghe Şincai. 
Urmaşul lui Şincai în slujba de cenzor a fost Ioan Corneli, dar chemat fiind de 
episcopul său canonic la Oradea, în locul lui a venit Petru Maior, parohul român 
din Reghin, numit la 27 septembrie 1808.6 Maior a păstrat postul pînă la moarte 
(1821). Pe corifei i-a urmat Gheorghe Petrovici, Ioan Teodorovici şi Teodor Aaron.
 În perioada 1778–1803, la Buda s-au tipărit 21 de cărţi româneşti; între 
1804 şi 1824, perioada de apogeu, 167 de volume; anii 1813–1816 au fost 
cei mai bogaţi în realizări tipografice (1813 – 13 cărţi, 1814 – 15, 1850 14, 
1816 – 13); între 1825 şi 1849 apar 90 de cărţi.7

 Tipografia din Buda a avut un rol iniţiator şi în editarea de lucrări de popu-
larizare a cunoştintenţelor. Nicolae Iorga aminteşte cu recunoştinţă următoare-
le: „Tipografia Universităţii din Buda a îmbogăţit literatura românească cu tot 
felul de publicaţii. Aici se tipăriră de acum înainte comunicaţiile, ordinele ofi-
ciale, legile, cărţile bisericeşti, în parte – care nu se lucrau la Blaj, în Tipografia 
seminarului – traducerile, lucrări originale. La Buda veniră pentru a-şi publica 
operele românii din Banat, la Buda se opriră pentru a-şi cumpăra cărţi nouă 
româneşti călătorii din Principate, la Buda începură ei, de la o vreme, a trimite 
manuscriptele, care li se întorceau în formă de publicaţii elegante şi îngrijite, 
calendarele; aici se formă ideea, se redeşteptă ideea unei biblioteci populare 
româneşti şi a unui ziar pentru naţiune”.8 
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 Putem spune că la Tipografia din Buda apare cea mai bogată şi mai repre-
zentativă literatură din întreg mediul românesc. Strădaniile cenzorilor îi asigură 
un cadru de manifestare mai larg decît cel conferit de autorităţi, angajînd-o 
cu deosebită eficienţă în opera de propăşire culturală. Între 1780 şi 1861 s-au 
tipărit aici peste 240 de cărţi româneşti din cele mai variate domenii, antrenînd 
în activitatea editorială personalităţi din toate provinciile româneşti.9

Petru Maior censor şi corector la Tipografia din Buda

Şcoala Ardeleană şi secţia română a Tipografiei Universităţii din Buda sînt noţi-
uni de bază în istoria culturii româneşti. Angajaţii tipografiei, Samuil Micu Clain, 
Gheorghe Şincai şi Petru Maior, s-au bucurat de toată încrederea superiorilor, 
de sprijinul Tipografiei, după cum dovedesc documentele. Tipografia preţuia 
munca celor trei corifei, în timpul funcţionării lor activitatea tipografiei fiind cea 
mai rodnică, iar cărţile acestora au atins nivelul ştiinţific cel mai ridicat între pu-
blicaţiile româneşti de la Tipografia Universităţii.

Petru Maior este numit cenzor şi corector al Tipografiei prin decretul imperial 
din 27 septembrie 1808 avîndu-se în vedere competenţele de excepţie pe 
care le avea ca om de cultură precum şi faptul că stăpînea, cunoştea bine 5 
limbi străine: latina, italiana, greaca, germana şi maghiara. Începînd cu data de 
7 martie 1809, preia noua funcţie la tipografia din Buda, dedicînd din această 
dată toate capacităţile sale intelectuale activităţii scriitoriceşti, activitate în care 
urma să valorifice acumulările succesive din celelalte etape. El a „fost, între 
cărturarii Şolii ardelene, mintea cea mai ordonată, mai limpede, teoretizantă, 
speculativă şi în acelaşi timp, foarte aplicativă, condusă de un ascuţit simţ al tre-
buinţelor practice, imediate şi de perspectivă. Ducînd şi el, ca urmare a confrun-
tării inevitabile cu obtuzul episcop Bob, o existenţă tensionată, Maior şi-a cîştigat 
o relativă linişte, necesară muncii intelectuale, doar după obţinerea în 1808 a 
postului de cenzor la tipografia din Buda.”10

 Numit cenzor şi corector al cărţilor româneşti, P. Maior îşi începe activitatea 
în martie 1809. Din acest moment pînă la sfîrşitul vieţii se va dedica editării căr-
ţilor în limba română. Autor prolific, el va începe să-şi tipărească propria operă, 
beneficiind de acumulările consistente pe care le-a realizat în activitatea sacer-
dotală. Maior n-a vrut să fie un simplu funcţionar la Tipografia Universităţii ci, 
cum precizase în memoriul de activitate, înaintat în scopul obţinerii postului, în 
afara revizuirii cărţilor scrise în limba română „el însuşi vrea să scrie cărţi în limba 
română” şi doreşte să le publice la Tipografia Universităţii, „sporindu-i în felul 
acesta renumele”. Îşi va tipări în 11 ani, 12 lucrări în 13 volume, va înregistra cu 
ele o culme a creaţiei luminismului românesc şi va crea o platformă de difuzare 
a ideilor Şcolii Ardelene în spaţiul naţional.
 La început publică scrieri religioase şi educative. Conştient de rolul şi răs-
punderea pe care o au părinţii în creşterea şi educarea copiilor, el va publica în 
sprijinul acestora Didahii pentru creşterea fiilor la îngropăciunea pruncilor morţi 
(Buda, 1809) un volum de predici cuprinzînd sfaturi pentru părinţi. Tot cu un 
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scop educativ a fost scrisă lucrarea în trei volume Prediche sau învăţături la toate 
duminicile şi sărbătorile anului (Buda, 1810–1811). Maior şi-a compus predicile 
cu caracter religios în scopul luminării poporului, pentru demonstrarea esenţei 
neştiinţifice a vechilor practici populare, a superstiţiilor şi a credinţelor.
 Cea mai mare parte a activităţii sale de istoric şi filolog, şi-a închinat-o studiu-
lui originii poporului român şi a limbii acestuia. Lucrarea care-l va face cunoscut 
în toate provinciile româneşti este Istoria pentru începutul românilor în Dachia 
(Buda, 1812) şi Istoria bisericii românilor (Buda, 1813). Temelia documentară a 
cărţilor o constituie fondul de documente al corifeilor Şcolii Ardelene, acumulat 
de Maior la Roma, de Micu, Şincai şi Maior la Viena şi de Şincai şi Maior la Buda. 
În plus, Maior a avut la îndemînă manuscrisele sintezelor istorice ale celor doi 
colegi şi precursori, pe care exista dovezi că le-a utilizat.  Maior a fost mai com-
batant, a purtat polemici cu mai mulţi istorici, filologi străini. Cel mai cunoscut 
este Bartolomeus Kopitar.
 „Maior şi opera sa crează o atmosferă, inaugurează o şcoală, deschide, alături 
de scrierile celorlalţi cărturari luminişti, o problematică românească în conştiinţa 
opiniei publice locale şi străine. Mentor şi magistru, spiritus rector al generaţiei 
care realizează revoluţia, Maior aduce în spiritualitatea românească figura omu-
lui de cultură angajat, impregnînd cu spiritul său, formaţia intelectuală a unei 
întregi generaţii.”11

 Ultimii ani ai vieţii scriitorului se leagă de redactarea dicţionarului-tezaur al 
limbii române, cu litere latine, Lexiconul de la Buda, operă la care a contribuit cu 
o mare parte a materialului. Sfîrşitul l-a surprins la 14 februarie 1821, înainte ca 
dicţionarul să fie tipărit. L-au finalizat discipolii săi Ioan Teodorovici şi Alexandru 
Teodori, care îi recunosc, oneşti şi fideli, întreaga contribuţie. 
 Fără îndoială că ultimii doisprezece ani din viaţa lui Petru Maior au fost cei 
mai bogaţi, mai plini de semnificaţii,din întreaga sa existenţă. Sînt anii în care 
marele cărturar şi gînditor ardelean, ocupînd postul de revizor şi corector al 
cărţilor româneşti de la Tipografia din Buda, înscrie în cultura românească con-
tribuţia sa cea mai consistentă, trasînd, totodată, liniile directoare ale întregii 
epoci istorice care i-a urmat.

Lexiconul de la Buda

Lexiconul de la Buda e o operă înscrisă prin valoarea sa de sinteză între cele 
mai reprezentative cărţi ce le datorăm Şcolii Ardelene. Reprezintă primul dic-
ţionar explicativ şi etimologic al limbii române.
 În anul 1805, Vasile Coloşi predă Tipografiei un Dicţionar român-latin-ma-
ghiar-german. Încurajat de Gh. Şincai şi de Ioan Molnar Piuariu, V. Coloşi a ru-
gat Tipografia să-i editeze dicţionarul în patru limbi, amintind că editarea este 
recomandată de episcopul Vulcan şi de profesorul Molnar Piuariu. Tipografia 
s-a angajat să editeze manuscrisul, însă Coloşi e rugat să facă completările ne-
cesare, ca să apară cît mai repede. Între timp, Ioan Corneli, preot în Oradea, a 
devenit cenzor al Tipografiei şi a luat imediat în lucru materialul dicţionarului 
român al lui Coloşi. Constatînd însă că ortografia e deficitară, e dispus să corec-
teze manuscrisul în schimbul unei remunerări.
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 Toate acestea s-au petrecut în 1808 şi Tipografia contînd pe apariţia apro-
piată a dicţionarului îl roagă pe autor să se gîndească la prenumeranţi printre 
cunoştintele sale din ţară sau din Muntenia, pentru că editarea dicţionarului 
este extrem de costisitoare pentru Tipografie.
 Prin plecarea lui Ioan Corneli şi a lui Gh. Şincai de la Tipografia din Buda 
şi prin intrarea în funcţie, în martie 1809, a noului cenzor, Petru Maior, s-a 
încheiat prima etapă a activităţilor legate de editarea dicţionarului lui Coloşi.
 Activitatea de redactor a lui P. Maior la dicţionar a început în 1809. Auto-
rul acceptă numai în parte observaţiile lui Maior în ce priveşte ortografia. Între 
timp sînt disensiuni serioase între autor şi redactor. În 1814 Coloşi decedează.
După moartea lui Coloşi, Tipografia a ajuns într-o situaţie critică întrucît trebu-
ia căutat un specialist capabil să finalizeze dicţionarul anunţat. S-a căutat un 
ajutor pe lîngă Maior.
 Ioan Corneli, din 1816 a preluat partea finală a materialului literei C a dicţi-
onarului. Cu trecerea timpului se semnealază o nelinişte din partea prenume-
ranţilor care se întreabă cînd se va termina în fine editarea lucrării. Tipografia 
din Buda a informat că dicţionarul, prin contribuţia învăţaţilor, a ajuns la tipar 
şi în curînd se vor expedia exemplarele. Aceasta informaţie, după cum vom 
vedea, a fost prematură.
 Corneli a lucrat mult la dicţionar, dar n-a realizat progrese, fiindcă a intrat 
într-o dispută cu Petru Maior pe tema ortografiei. După aceasta dispută Cor-
neli a restituit materialul dicţionarului lui Coloşi Tipografiei, motivînd că fiind 
foarte ocupat, nu mai poate lucra la dicţionar.
 Tipografia din Buda a ajuns din nou într-o situaţie dificilă şi se punea între-
barea cine ar putea să continue munca la dicţionarul românesc. După aproape 
un an, s-a luat hotărîrea în chestiunea tipăririi dicţionarului. La recomandarea 
Tipografiei din Buda, Consiliul Vicar a consimţit să i se plătească lui P. Maior 
suma cerută de 5000 de forinţi pentru corectarea, completarea şi corectura 
dicţionarului şi să se urgenteze apariţia lucrării. Toate acestea s-au petrecut în 
noiembrie 1820, în timp ce Maior, luptîndu-se cu tuberculoza, lucra sîrguin-
cios la materialul dicţionarului. Nu i-a rămas însă prea mult timp pentru lucru, 
deoarece la 4 februarie 1821, Petru Maior a decedat.
 Cu moartea lui Maior, Tipografia ajunge din nou într-o situaţie dificilă, pen-
tru că cenzorul a revizuit materialul dicţionarului doar pînă la litera I şi a stabilit 
etimologia cuvintelor.
 S-a căutat din nou o persoană corespunzătoare care să reia munca, împli-
nită doar pe jumătate. Problema s-a rezolvat la data de 24 noiembrie 1824, 
cînd parohul român din Pesta, Ioan Teodorovici, s-a angajat să termine dicţi-
onarul, continuînd de la litera I, unde s-a întrerupt munca de redactare a lui 
P. Maior. Teodorovici a fost ajutat şi de fratele său, Alexandru Teodorovici, de 
profesie medic, care figurează în dicţionar cu numele de Alexandru Teodori.
 Fraţii Teodorovici au lucrat un an şi jumate, cu mult entuziasm. La sfîrşitul 
anului 1825, cu o prefaţă a lui Constantin Diaconovici Loga, a apărut Lexiconul 
de la Buda, o operă masivă de aproape o mie de pagini, cel dintîi dicţionar 
etimologic românesc, legat de numele lui Vasile Coloşi, iniţiatorul lui, de al 
lui Maior, în redactarea şi pe baza principiilor acestuia, cu contribuţia finală a 
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fraţilor Teodorovici. Dicţionarul românesc a apărut în limba română cu acest 
titlu: Lesicon românescu-latinescu-ungurescu şi nemţescu. 
 Apariţia dicţionarului are o mare importanţă, fapt unanim recunoscut de 
istoricii literari, pentru că aceasta operă a cuprins pentru întîia oară lexicul ro-
mânesc şi a dat etimologiile cuvintelor.12

 Nicolae Iorga scrie în felul următor despre această mare întreprindere:
 „Se terminase în sfîrşit, – în sensul în care se începuse. Nu un repertoriu 
ştiinţific, nu un manual practic, nu un inventariu de cuvinte pentru învăţaţi, 
pentru şcolari, pentru străini.
 Era o demonstraţie, precum demonstraţii erau toate lucrările şcolii ardele-
ne, o demonstraţie a originii romane pe care o avea poporul, dovedind prin-
tr-o transparentă ortografie cu litere latine, prin cernerea severă a cuvintelor, 
prin etimologii adevărate sau falşe originea, mai mult decît caracterul persistent 
latin şi numai latin al limbii. Străinilor Lexiconul din Buda nu li zicea numai: 
„iată de ce sîntem în stare”, ci „iată care ni este limba, iată cine sîntem noi”. 
Iar Românilor li dădea un îndreptar, o normă pentru felul cum trebuia să vor-
bească şi să scrie pentru a fi buni patrioţi, pentru a-şi cinsti strămoşii, pentru a 
înlătura corupţia ce copleşise limba în secole de întunerec şi de înconştienţă. 
Şi, în cel din urmă punct, dicţionariul terminat de fraţii Teodorovici a izbutit: 
decenii întregi la dînsul s-au adresat cei mai culţi dintre Români, Românii din 
Ardeal, pentru a se călăuzi şi a se lămuri în tot ceia ce privia limba.”13

Rolul lui Petru Maior în renaşterea naţională 
a macedoromânilor din Pesta

Atmosfera spirituală din Monarhia Habsburgică, politica şcolară şi confesională a 
josefinismului favorizau eforturile acelor învăţaţi macedoromâni care erau stabi-
liţi aici şi care trăiseră momentul deşteptării naţionale a diferitelor popoare. Ne-
gustorii şi proprietarii funciari aromâni din Ungaria, Banat şi Transilvania »asistară 
la spectacolul înălţător al deşteptării conştiinţei naţionale… Se simţiră deosebiţi 
de grecii a căror limbă o întrebuinţau în afaceri şi o considerau ca limbă maternă 
deopotrivă cu modestul şi necunoscutul dialect în auzul căruia crescură departe, 
în satele muntoase ale patriei«.14

 Pepiniera redeşteptării naţionale pentru aromâni au fost Viena şi Budapesta, 
unde luaseră contact cu învăţaţi români din Transilvania ca: Petru Maior, Ghe-
orghe Şincai, Samuil Micu Clain şi alţii. Coloniştii macedoneni din Pesta, de la o 
vreme, revin la conştiinţa obîrşiei lor naţionale şi sînt mîndri de limba lor stră-
moşească. La procesul acesta de redeşteptare naţională a contribuit, fireşte, în 
primul rînd, curentul literar latinist, pornit la sfîrşitul veacului al XVIII-lea. Sub 
influenţa corifeilor Şcolii Ardelene, macedoromânii înlocuiesc în scrierile lor li-
terele greceşti cu cele latine, introduc pentru prima dată un număr mare de 
dacoromânisme şi latinisme în locul cuvintelor străine din dialectul aromân, şi 
îşi publică cercetările despre românii de dincolo de Dunăre, unele în dialectul 
aromân. Interesul pentru descoperirea identităţii etnice şi lingvistice proprii s-a 
manifestat tot mai evident.  
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Pe urmele acestei mişcări de renaştere culturală, la începutul secolului al XIX-lea, 
din mijlocul coloniei macedoromâne din Pesta se remarcă două personalităţi: 
Gheorghe Constantin Roja (1786–1847) şi Mihail G. Boiagi (1780–1842), istorici 
şi literaţi, care şi-au desfăşurat activitatea la Buda şi Pesta, respectiv la Viena.
 În 1809, la vîrsta de 23 de ani, Roja tipăreşte la Buda lucrarea intitulată 
Măestria ghiovăsirii [citirii] româneşti cu litere latineşti, care sînt literele Românilor 
ceale vechi. Autorul militează pentru crearea unei limbi române unitare, care să 
cuprindă elemente atît din dacoromână cît şi din macedoromână, scrisă cu litere 
latine. Pentru atingerea acestui scop, autorul îşi începe lucrarea cu o prefaţă, 
Cuvînt către Români, care cuprinde 23 de pagini. Roja în primul rînd, vroia să 
demonstreze că graiul aromânilor reprezintă un dialect al limbii române, astfel, 
el dă o definiţie a limbii.
 Roja a preluat ideea pentru unificarea limbii de la Petru Maior. Acesta era 
censor şi corector la Tipografia din Buda, deci sub conducerea lui a văzut lumina 
tiparului Măestria Ghiovăsirii româneşti… Cel dintîi care a făcut o dare de seamă 
amănunţită asupra lucrării lui Roja este Bartholomeu Kopitar. Autorul face mai 
întîi o întroducere asupra ideilor lui Roja cu privire la naşterea limbilor şi a dia-
lectelor. Referitor la limba literară comună pentru românii din nordul Dunării, 
autorul arată că numai pe baza unor progrese culturale care ar fi comune pentru 
toţi românii s-ar putea realiza această unitate. Kopitar vorbeşte şi despre alfabetul 
latin adoptat de Roja, pe care îl găseşte inferior alfabetului chirilic pentru redarea 
sunetelor româneşti.
 „Dar încercarea lui Roja, cu tot sprijinul pe care i l-a dat Maior, introducînd 
cuvinte aromâneşti într-o operă ca Istoria pentru începutul Românilor, care era 
să producă atîta vîlvă printre Românii din Ardeal, n-a putut reuşi. În împrejurările 
de atunci, singurul mijloc pentru venirea în ajutorul Aromânilor macedoneni nu 
rămînea decît scrierea unei gramatici aromâneşti. Cu realizarea acestei opere, 
şi ca să răspundă la atacurile care veneau din partea unor învăţaţi greci, cum 
era Neofit Duca, s-a însărcinat Românul macedonean Mihail G. Boiagi, dînd la 
lumină, în anul 1813, Gramatica română sau macedoromână, tipărită la Viena, 
unde funcţiona ca profesor de limba greacă. În vremea aceea, lucrarea lui Boiagi 
trebuia să răspundă şi unor nevoi ştiinţifice. După publicarea gramaticei lui Şin-
cai şi lucrărilor lui Roja, învăţaţii străini de atunci începuseră să se intereseze tot 
mai mult de studiul limbii române.”15

 „Atît Măestria ghiovăsirii româneşti cu litere latineşti a lui Roja cît şi Gramati-
ca română sau macedoneană a lui Boiagi dovedesc o continuitate între preocu-
pările învăţaţilor aromâni de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea – cu încercarea lui 
Ucuta de a întemeia învăţămîntul în idiomul matern pentru conaţionalii săi din 
Peninsula Balcanică – şi ale cărturarilor aromâni care şi-au desfăşurat activita-
tea la începutul secolului al XIX-lea în fostul Imperiu Habsburgic. În împrejurări 
noi, determinate de formarea coloniilor aromâneşti în Viena, Buda, Pesta şi 
în unele localităţi din Transilvania, scrierile istorice şi filologice ale lui Roja şi 
Boiagi răspundeau unor nevoi specifice, legate de această realitate. Prin afir-
marea răspicată a originii comune a tuturor românilor şi a limbii lor neolatine, 
Roja şi Boiagi – reprezentanţi ai diasporei aromâneşti din Imperiul Habsburgic 
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– împărtăşeau ideologia Şcolii Ardelene. Ei sunt – prin lucrările lor – pendantul 
aromânesc al Şcolii Ardelene”.16 
 La rîndul lor învăţaţii mecedoromâni au exercitat o influenţă sesizabilă asu-
pra cărturarilor ardeleni, îndeosebi asupra lui Petru Maior, care a cuprins şi 
aprofundat în lucrările sale problema istoriei şi culturii românilor, introducînd 
unele aromânisme în graiul dacoromân, încercînd astfel o unificare a celor 
două dialecte după o despărţire de zece secole. Printre alţi istorici interesaţi 
de istoria şi limba aromânilor pot fi amintiţi încă Eftimie Murgu, Mihail Kogăl-
niceanu, Timotei Cipariu, Nicolae Bălcescu, Ioan Ionescu de la Brad, generalul 
Christian Tell, Dimitrie Bolintineanu, Costache Negri, reprezentantul Princi-
patelor unite după 1859 la Constantinopol care a retipărit cu banii proprii 
gramatica lui Boiagi.

Relaţiile lui Petru Maior cu unii intelectuali din Buda-Pesta

Petru Maior face cunoştinţă cu o serie de intelectuali români din Pesta, şi prin 
ei cu aspiraţiile culturale ale românilor din Monarhie. Locul de întîlnire a in-
telectualilor, a membrilor coloniei macedoromâne din Pesta şi a studenţilor 
români era casa macedoromânului Atanasiu Grabovsky. El era un om de presti-
giu, influent, bogat, prieten cu boierii din Principate, mai ales cu fraţii Goleşti, 
avea bune relaţii cu magnaţii maghiari, era considerat ca mecenatul publicaţi-
ilor româneşti. În atmosfera spirituală, impregnată de concepţia istorică şi ling-
vistică a Şcolii Ardelene, s-au întîlnit în salonul literar al lui Grabovsky numeroşi 
literaţi şi oameni de cultură română, între care Petru Maior, Samuil Micu Clain, 
Damaschin Bojincă, Dimitrie Ţichindeal, Moise Nicoară, Ştefan P. Neagoie, 
Teodor Aaron, Constantin Lecca, Zaharie Carcalechi, etc. În casa lui Grabovsz-
ky, pe lîngă subiecte cultural-literare, se mai dezbătea şi spinoasa problemă a 
bisericii românilor din Banat şi Ungaria, care era subjugată de ierarhia sîrbă.17 

 Pe lîngă intelectualii români şi macedoromâni din Pesta, Petru Maior avea 
relaţii foarte strînse şi cu cărturarii maghiari din acea vreme.  Citea scrierile lor 
şi cerceta arhivele din Buda. 
 Mult stătea de vorbă, discuta probleme filologice cu preotul român  al Bi-
sericii Greco-Valahe din Pesta, Ioan Teodorovici, care îl iubea şi admira nespus 
de mult. Îi făcea „propagandă” activităţii şi cărţilor sale. În această ordine de 
idei scrie următoarele: „Singur un bătrîn, preacinstitul Domn Petru Maior, pro-
topopul Gurghiului din Ardeal şi la crăescul Consiliu locumtenenţial al Ungariei 
crăesc a cărţilor revisor, încă cu lucrul nu a încetat. De patru ani de cînd sunt 
eu aici în Peşta paroh, mult a lucrat pentru neam. Întîi a făcut frumoase şi 
folositoare propovedanii la îngropăciunea morţilor. A doua, asemenea folosi-
toare didachii, pentru creşterea fiilor. A treia, prediche la toate Duminicele şi 
sărbătorile anului. A patra, Istoria pentru începutul Românilor în Dachia. Iară 
acum lucră la Istoria Besearicii româneşti. Ceale patru mai sus numite au ieşit 
din tipariu, iară aceasta despre urmă cît mai curînd e gata a o da în tipariu, 
numai să poată căpăta bani ca să plătească ceale pînă acuma tipărite, – că, de 
ar cumpăra Românii noştri cu acea rîvnă cărţile ceale lor folositoare, cu care el 
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le-a lucrat, multe alte cărţi neamului românesc folositoare am putea nădăjdui 
de la bătrînul acesta.”18 
 Cînd Teodorovici scria aceste rînduri călduroase, Petru Maior era bolnăvi-
cios, dar totuşi continua să lucreze cu aceeaşi hărnicie. La sfîrşitul lunii noiem-
brie 1820 era deja „în grija medicilor”. Pe atunci el şi-a făcut testamentul, prin 
care îşi lăsa „nepotului Ioan, fiul lui Mihai, fratele mort, şi al Anei Papp, sau în 
lipsa acestuia, lui Petru, fiul fratelui celui mai mare, Ioan, şi paroch unit la Öl-
ves. Dinte cărţi, el alegea pe cele bisericeşti, care trebuiai date bisericii din Re-
ghin, pe cele oprite „eretice”, pe care le lăsa mănăstirii din Blaj, vechia Biblie şi 
vechia Evanghelie, care erau să rămîie în Biblioteca Tipografiei, pentru folosul 
corectorilor, succesorii săi. El crea în sfîrşit şi burse pentru şcolari săraci.”19 
 În ciuda faptului că se ştia despre boala lui Petru Maior, el a murit pe 
neaşteptate în dimineaţa zilei 14 februarie 1821. El nu a fost înmormîntat la 
Biserica românească din Pesta, nici de prietenul său parohul Teodorovici, ci la 
catolici.
 La începutul secolului al XIX-lea românii uniţi nu dispuneau de parohie 
proprie în capitala Ungariei. Potrivit normelor în vigoare (care au persistat pînă 
în preajma primului război mondial, 1914), românii greco-catolici se subordo-
nau bisericeşte parohului competent de rit latin. Petru Maior locuind în peri-
metrul parohiei romano-catolice din Buda (Tabán), decesul lui a fost înregistrat 
în mod obligatoriu în matricola decedaţilor acestei biserici (Sect. I. 1013 Bp, 
Attila út 11.).
 Mai mulţi au consultat actele privind decesul celor doi corifei ai Şcolii Arde-
lene, e vorba de Samuil Micu Clain şi Petru Maior. Prima încercare de a obţine 
informaţii pe acest subiect o făcuse Ioan Micu Moldovan prin anii 1853–1854. 
Potrivit relatărilor sale, el văzuse matricola decedaţilor la parohia catolică din 
Buda, reproducînd unele date.
 În anul 1992 şi Eugen Glück a efectuat cercetări în arhiva acestei parohii. 
El ne informează că matricola nu precizează ziua decesului şi nici cauza mor-
ţii. Aceste rubrici apar abia mai tîrziu în matricole. Pe matricola respectivă se 
citeşte următorul titlu: Matricola celor încetaţi din viaţă a parohiei de Taban din 
Buda a Sf. Ecaterina, virgină şi martiră, de la anul 1813 pînă în anul 1829. Morţii 
V. Însemnarea respectivă este la pagina 110.
 Din aceasta aflăm că „reverendissimul domn” Petru Maior „grec unit” a fost 
înmormîntat în ziua de 16 februarie 1821. Serviciul oficiat de „prea onoratul” 
viceprotopop Sztojkovics fără să i se indice prenumele. Prevăzut cu sacramen-
tele, a decedat în casa nr. 917 la vîrsta de 60 ani. Ca loc al înmormîntării a fost 
indicat cimitirul „Tabán”. Nu se pot obţine informaţii exacte despre locul lui de 
odihnă veşnică.20 

 Nu se ştie exact unde este mormîntul lui Petru Maior. Poate ar fi momentul 
oportun ca în curtea Bisericii Catolice din Tabán să se ampleseze o placă me-
morială sau un bust în aminirea cenzorului din Buda şi cel mai reprezentativ 
mebru al Şcolii Ardelene.
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FAMILIA GRABOVSKY DIN PESTA

În noua lor patrie, în Ungaria, macedoromânii aduceau cu ei o lungă experi-
enţă şi capitaluri pe care le-au valorificat rapid, devenind aproape pretutindeni 
un factor catalizator al constituirii unei burghezii comerciale şi financiare. Co-
merţul le aduce mari beneficii materiale, ceea ce le înlesneşte posibilitatea să 
acapareze o bună parte din traficul cu mărfuri dintre Imperiul Otoman şi cel 
Habsburgic şi să cumuleze capitaluri importante. Se formează o pătură subţire 
dar potentă şi influentă a banului, care prevalîndu-se de puterea sa economi-
că, revendică drepturi naţionale.1 
 Influenţa lor a fost relevantă, mai ales asupra populaţiei de la oraşe, unde 
au pus bazele comerţului. Prin iscusinţa şi hărnicia lor, unii din aceşti colonişti 
macedoromâni îşi agonisesc averi considerabile. Bunăstarea materială şi servi-
ciile ce le aduc patriei noi, fac posibilă pătrunderea şi ascensiunea lor în clasa 
privilegiată a nobililor, obţinînd titluri şi ranguri nobiliare. Füves Ödön, pe baza 
cercetărilor sale, a enumerat 76 familii greceşti şi macedoromâne din Ungaria, 
care au obţinut ranguri nobiliare.2

 În rîndul românilor din Ungaria şi Transilvania, clasa burgheziei mai înstă-
rită era alcătuită din macedoromâni. Oriunde au activat, statornic sau trecător, 
macedoromânii s-au organizat mult mai bine ca alte popoare în comunităţi 
religioase, pentru că, astfel, să-şi ducă aidoma viaţa de acasă la ei. Macedo-
românii stabiliţi pe aceste meleaguri nu s-au mărginit numai la preocupările 
negustoreşti, ci au contribuit la menţinerea şi întărirea Bisericii Ortodoxe. În 
centrele cele mai mari din Ungaria, ei, în unire cu negustorii greci, după ce 
se constituiau în comunităţi, îşi ridicau biserici proprii, pe care le înzestrau cu 
icoane, clopote, odăjdii şi multe cărţi sfinte.
 Atmosfera spirituală din Monarhia Habsburgică, politica şcolară şi confesi-
onală a josefinismului favorizau eforturile acelor învăţaţi macedoromâni care 
erau stabiliţi aici şi care trăiseră momentul deşteptării naţionale a diferitelor 
popoare. Negustorii şi proprietarii funciari aromâni din Ungaria, Banat şi Tran-
silvania „asistară la spectacolul înălţător al deşteptării conştiinţei naţionale… Se 
simţiră deosebiţi de grecii a căror limbă o întrebuinţau în afaceri şi o conside-
rau ca limbă maternă deopotrivă cu modestul şi necunoscutul dialect în auzul 
căruia crescură departe, în satele muntoase ale patriei”3 La Pesta, pe atunci, 
vlahii macedoneni  (ţinţari) erau denumiţi cu etnonimul de greci, deoarece 
greaca reprezenta pentru ei limba de afaceri. În familie, însă, foloseau aromâna 
(limba maternă a macedoromânilor), prin acest lucru ei însişi se delimitau de 
greci.
 Pepiniera redeşteptării naţionale pentru aromâni au fost Viena şi Budapes-
ta, unde luaseră contact cu învăţaţi români din Transilvania ca: Petru Maior, 
Gheorghe Şincai, Samuil Micu Clain şi alţii. Coloniştii macedoneni din Pesta, 
de la o vreme, revin la conştiinţa obîrşiei lor naţionale şi sînt mîndri de limba lor 
strămoşească. La procesul acesta de redeşteptare naţională a contribuit, fireşte, 
în primul rînd, curentul literar latinist, pornit la sfîrşitul veacului al XVIII-lea. 
Sub influenţa corifeilor Şcolii Ardelene, macedoromânii înlocuiesc în scrierile 
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lor literele greceşti cu cele latine, introduc pentru prima dată un număr mare 
de dacoromânisme şi latinisme în locul cuvintelor străine din dialectul aromân, 
şi îşi publică cercetările despre românii de dincolo de Dunăre, unele în dialec-
tul aromân. Interesul pentru descoperirea identităţii etnice şi lingvistice proprii 
s-a manifestat tot mai evident. 
 În contact cu ideile promovate de învăţaţii Şcolii Ardelene, la începutul 
secolului al XIX-lea, în rîndul aromânilor (sau macedoromânilor) s-a produs 
un proces de recunoaştere naţională, exprimat prin descoperirea identităţii 
naţionale şi apropierea lor de idealurile culturale ale românilor din Monarhia 
Habsburgică. Gheorghe Constantin Roja, originar din Bitolia, care după studii 
de medicină la Viena ajunge medic la Spitalul Universitar din Pesta, a tipărit 
lucrarea Măiestria ghiovăsirii [citirii] româneşti cu litere latineşti, care sunt lite-
rele Românilor celor vechi. În această lucrare, el militează pentru crearea unei 
limbi române unitare, care să cuprindă elemente atît din dialectul daco-român 
cît şi din cel macedoromân.4 Pentru aceeaşi idee a unităţii, a pledat şi Mihai 
Boiagi, autorul celebrei cărţi Gramatica română sau macedoromână, tipărită 
la Viena în 1813, reeditată mai tîrziu de Dimitrie Bolintineanu (în 1863) şi de 
către Pericle Papahagi (în 1915).5

 Coloniştii macedoneni au contribuit în mare măsură la menţinerea şi în-
tărirea Bisericii Ortodoxe. De numele lor se leagă fondarea unor instituţii şi 
societăţi culturale. Macedoromânii au fost umanitari şi filantropi, încurajînd 
arta şi ştiinţa. Din rîndul lor se ridică o seamă de personalităţi: Andrei Şaguna, 
Atanasiu Grabovsky, Emanuil Gojdu, membrii familiei Mocioni. Aceste nume 
sînt bine cunoscute atît în istoria politicii româneşti, cît şi în cea culturală din 
Transilvania şi Ungaria veacului al XIX-lea.6

 Grecii şi macedoromânii, fiind oameni înstăriţi, aveau mai multe case şi 
palate în centrul capitalei ungare. Îşi cumpărau imobile pentru a le transforma 
în ateliere, magazine, dar şi cu scopul de a-şi capitaliza averea. Clădirile şi pa-
latele din piaţa Vörösmarty, din strada Váci şi din jurul acesteia, din Lipótváros 
erau al macedoromânilor. Ei au investit mulţi bani pentru ridicarea clădirilor 
impozante, cu mai multe etaje. Posedau mai multe clădiri familiile Sina, Gra-
bovsky, Mocioni, Nákó, Lyka, Gojdu, Lepora, Nedelcu, etc..  Aromânii vor fi 
de multe ori marii filantropi ai culturii române. Negustori, bancheri, industri-
aşi, ei au contribuit la crearea burgheziei în Europa Centrală. Influenţi în plan 
economic, ei au ocupat importante funcţii în aparatul de stat, obţinînd pentru 
serviciile aduse imperiului titluri de baroni, conţi, consilieri intimi ai împăratu-
lui. În acest sens s-au remarcat familiile Sina (membrii acesteia fiind printre cei 
mai mari bancheri ai imperiului), Grabovsky, Sacellary, Derra, Naco, Arghir, 
Pometa, Mocioni, Dumba, ş.a.7

 La Pesta, comunitatea de macedoromâni şi greci a ridicat între anii 1791-
1801 o biserică ortodoxă, construită după planurile arhitectului  Jung József.8 
Pentru ridicarea bisericii, dintre macedoromâni cea mai mare sumă  a dăruit-o 
Dimitrie Arghir, originar din Moscopole. Finanţarea zidirii propriu-zise a bise-
ricii a fost făcută în cea mai mare parte de Gheorghi N.Maciu, mare negustor 
venit din Bitolia. Printre ceilalţi donatori sînt Atanasiu şi Constantin Grabovsky, 
originari din Grabova, mari negustori de vinuri pe care le exportau din Ungaria 
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şi Polonia; Marcu Raicovici, tot din Grabova; Dimitrie Bechella, medic, origi-
nar din Veria, lîngă Salonic; Naum Fărăcat din Moscopole, Andrei Mocioni.9

Un reprezentant de mare prestigiu al coloniei din Pesta a fost cel care semna 
Atanasiu Grabovsky (1779–1840), nobil de Apadia, Administratore-Condepu-
tatus al Fondului şcolar, în casa căruia a crescut Şaguna, o casă ospitalieră, un 
fel de „salon literar” al timpurilor unde studenţii bănăţeni erau bine primiţi. 
Grabovski a fost preşedintele „companiei greceşti”, iar soţia animatoarea şi 
conducătoarea „Societăţii femeilor”.10

Înnobilarea familiei

Cei doi fraţi Atanasiu şi Constantin Grabovsky au venit din Mickolc şi s-au sta-
bilit la Pesta. în jurul anului 1790. Amîndoi erau comercianţi de postavuri, 
dar afacerile le făceau separat. Atanasiu  în 1806, iar Constantin în 1809 au 
devenit cetăţeni ai oraşului. Constantin Grabovsky în 1817 şi-a deschis un ma-
gazin mare şi renumit de postavuri. În 1836 acesta a fost strămutat în palatul 
său de pe piaţa Szinház (azi Vörösmarty). Cu renumitul arhitect Hild József l-a 
cosntruit cu 33. 000 de Fl.11  Atanasiu nu a avut copii, în casa lui  de pe piaţa 
Városház (strada Pesti Barnabás nr 2. de astăzi) a locuit şi Constantin împreună 
cu soţia sa şi cei 4 copii.12

Atanasiu şi Constantin Grabovsky, oameni cu legături întinse şi cu mare atrage-
re pentru toate afacerile bisericeşti şi culturale., pentru meritele lor însemnate, 
în 1823 au fost ridicaţi la rangul de nobil, cu titlul de „Apadia”.
 „(…) acele litere expuse în limba latină în întregimea lor sunt cuprinse şi 
publicate în Precesul verbal al congregaţiei judeţene ţinute la 10/XII. sub Nr. 
2813–1823. – Acele litere sunt date de către împăratul Austriei şi Rege al Un-
gariei: Francisc I, datate în Viena, la 6 septembrie 1823.
 Fiindcă acele „Litere” sunt specificate meritele personale ale lui Atanasie 
şi Constantin Grabovszky, cari a bună seamă că stau în legătură cu cele con-
semnate de către Dr. I. Lupaş şi prin urmare au interese istoric, aflu de bine 
că în cele următoare să public „partea acea din” Literele donaţionale, cari se 
refereşte la meritele personale ale familiei Grabovszky. Iată-le în traducerea 
română a textului latin.
 „Cinsiderînd cu bunăvoinţă meritele serviciilor existente ale credincioşilor 
noştri Atanasiu comembru al senatului cetăţii noastre libere regeşti de Pesta şi 
director al şcoalei naţionale româneşti (valachice) de acolo, precum şi ale lui 
Constantin Grabovszky fraţi adevăraţi, cetăţeni şi neguţători ai numitei cetăţi 
libere de Pesta, cari merite numiţii şi le-au cîştigat la fiecare ocazie întru pro-
movarea binelui de obşte, căci ambii fraţi, atît în promovarea serviciilor înalte 
prestate ţării noastre, cît şi în educarea şi înfrăţirea tineretului şi cultivarea na-
ţională a poporului gr. Neunit întocmit, au dovedit străduinţe lăudabile, grije 
deosebită, ţel singular şi libertate, mai cu seamă însă nu numai prin îndemna-
rea, ca tinerii studioşi să se nizuiască a precedenţi în studii, ci şi între zidirea 
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convictului pentru tinerimea mai săracă illirică, cei dintîi au fost, cari de bună 
voie au dat sume considerabile în iarna anului 1814, pe zece tineri săraci, de 
bună voie i-au provăzut cu îmbrăcăminte, peste tot faţă de tinerimea studioasă 
gr. Neunită bunăvoinţă şi libertate deosebită au arătat. Prin aceste întru pro-
movarea binelui de obşte atari dovezi pe care au dat, încît prin acele fapte 
generoase şi-au cîştigat complăcerea noastră cea mai înaltă.
 „Afară de aste ajutoare benevole, pe doi tineri militari, unul din Veszprém, 
iar pe celălalt din numita cetate pestană i-au provăzuit cu toate cele de lipsă. 
Asemenea pe doi ostaşi călăreţi ai diviziunei călăraşilor oferită nouă din partea 
judeţului de Pesta, fără să fi datori, numai din bunăvoinţă şi graţie pe deplin – 
au provăzut cu îmbrăcăminte militară recentă, cu arme. Cu cai şi cu o sumă de 
bani. Iară cohortei de miliţie pedestraşi din Serbia condusă la războiu (campa-
nia), au donat două steaguri militare. Drept ce cu toate ocaziile date, ca buni 
folositori cetăţeni ai patriei s-au dovedit. – Afară de toate acestea mai cu seamă 
coroanei ţărei noastre şi alte servicii au prestat.
………….…………………………………………………………………………
 „Pentru toate acestea, la cei doi fraţi le donează jumătate din posesia „Apa-
dia”, situată în judeţul: Caraş, care „jure armorum” prin cucerire a devenit 
posesia ţărei Ungaria (…) iară cealaltă jumătate o dă lui Ştefan Georgievits co-
interesat prin condiviziunea făcută în lunile: iunie şi iulie 1823. – Donaţiunile 
le dă cu toate drepturile şi pămînturile eresilor de sexul bărbătesc, iară erezilor 
de sex femeiesc numai cu drept de inscripţiune, în valoare de 8798 fl. 45 cr., 
transpunîndu-le chiar şi dreptul patronal al bisericilor.
 „Deodată cu donaţiunile dă şi dreptul de nobilitate lui Atanasiu Grabovszky 
şi soţia aceluia, văduva Macsinka, născută Starovszky, precum şi fratelui său 
Constantin, fiului vîrstnic George şi fetelor: Elisaveta şi Ana consoartei sale Ca-
terina născută Mutovszky şi erezilor lor de ambe sexe.
………….…………………………………………………………………………
 Insigniile nobiliare sunt: Scut militar, ridicat, împărţit prin 3 linii în trei cîm-
puri colorate: roşu, vînăt şi verde, din care cîmpul superior cu linii orizontale şi 
perpendicolare este traversat.
 În cîmpul roşu stă ridicat pe picioarele din dărăt un leu, privind în dreapta 
cu limba scoasă şi coada ridicată pe spate, iară în piciorul drept ţinînd o scri-
soare convolută. În cîmpul verde sunt două rîuri arginţii şi un alt rîu de culoare 
vînătă. Tot acolo se înalţă 3 coline albe, pe care stă un vultur negru cu aripi 
extinse, avînd în cioc o creangă, - sub aripa dreaptă este o stea aurie cu cor-
nuri, iară sub aripa de partea stîngă este. Luna crescîndă, întoarsă cu secerea. 
De-asupra scutului este coiful deschis şi de-asupra aşezat pe coroană. Ş.c.l…
Francisc I. Subscrisşii: Princepele Francisc  Koháry de Csabragh et Saityn… Iosif 
Bistricser – Litterele donaţionate sunt înscrise în Liber regis II. classis Nr. 64.

                                                        Autor: I. Boros
Arhiereu-preposit”13

Precum am văzut, vestea lui Grabovsky şi a meritelor sale ajungînd la curtea 
din Viena, împăratul Francisc I. l-a numit „Nobil de Apadia”. Cu acest prilej, 
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învăţătorul Ştefan P. Niagoe din Pesta îi scrie o odă octroih, intitulată: Poftele 
inimii cătră cel ce pungheu născutul Domn Athanasie Grabovsky, Domnul de 
Apadia, (1823).”14  Îl felicită, numindu-l „patronul Românilor” şi lăundîndu-l 
pentru zelul său de a îngriji de biserică şi şcoală şi a da tinerilor ajutor la studii…

    „Ma toate se-nvârtoşesc
    Numai prin tine-nfloresc;
    Unde pentru ghen se cere
    Lucrezi fără-ntârziere”

Atanasiu Grabovsky  a avut două soţii, ambele au activat, chiar au fost preşe-
dintele Societăţii femeilor macedoromâne din Pesta. Cea dintîi prezidentă a 
acestei societăţi a fost Elena, întîia soţie. În anul 1827 Grabovsky s-a căsătorit a 
doua oară cu văduva lui Constantin Macsenka născută Maria Alexovici.15 

Salonul literar din casa Grabovsky

Clădirea din strada Pesti Barnabás numărul 2 a fost construită între 1755–1756, 
de Péterffy János, asesor al Curţii de Apel, în locul casei lui Proberger Jakab 
– marele şef al primei bresle a berarilor. Acesta este singurul monument al 
arhitecturii baroce laice din Pesta, care mai există şi azi. Modernizarea planu-
lui de urbanizare a centrului oraşului din secolul următor a decis asupra sorţii 
caselor mai vechi cu unul sau două etaje, din străzile mai înguste, considerînd 
că împiedică dezvoltarea oraşului. Ultimele palate baroce au fost demolate la 
mijlocul secolului al XX-lea. Singura excepţie a fost palatul Péterffy, un palat 
mai modest ca mărime, proiectat de Mayerhoffer András. Văduva lui Péter-
ffy, Nefferer Katalin, a lăsat moştenire acest palat, în 1782, baroanei Oberg 
Antónia, care l-a vîndut, în 1800, pentru douăzeci şi şase de mii de forinţi, 
negustorului grec Constantin Macsenka. Văduva acestuia s-a căsătorit apoi cu 
negustorul Atanasiu Grabovsky, iar clădirea a rămas în proprietatea familiei 
pînă în 1888, cînd cîrciumarul Kriszt Ferenc  a cumpărat imobilul. La mijlocul 
anilor 1930, Wydler Károly a devenit noul proprietar, reconstruind în 1938 
acest palat în care, la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, se afla deja un local, o 
crîşmă. Restaurantul lui Hasslinger, numit »La cetatea Buda«, s-a deschis aici 
în 1831. Între 1864–1941, restaurantul a funcţionat timp de trei generaţii în 
administraţia familiei Kriszt, la început cu numele de Corabia albă (Fehér Hajó), 
mai tîrziu ca restaurantul Kriszt, iar din 1923 din nou sub firma „La cetatea Buda 
(Buda Városához)”.16 Hanul şi restaurantul aveau mare căutare cu ocazia tîrgu-
rilor care se organizau la fiecare sfîrşit de săptămână în piaţa Primăriei, piaţa 
din faţa clădirii. În timpul zilei, restaurantul era frecventat de comercianţii din 
piaţă, iar seara, de nobilii şi cetăţenii eleganţi din oraş. În 1931, cu ocazia cen-
tenarului, restaurantului i s-a dat numele de Restaurantul de 100 de ani (100 
éves étterem)  şi s-a pus şi o placă comemorativă cu această ocazie, pe peretele 
din exterior.17 
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Locul de întîlnire a intelectualilor, a membrilor coloniei macedoromâne din 
Pesta şi studenţilor români era casa macedoromânului Atanasiu Grabovsky.” 
El s-a abonat la toate publicaţiile noi în domeniul istoriei şi limbii aromâne, 
îndeosebi la Gramatica Daco-Romana sive Valachica  a lui  Ioan Alexi, viitorul 
episcop unit de Gherla în Transilvania  şi  la Scurt apendice la istoria lui Petru 
Maior (Buda, 1828) de Teodor Aaron. Atît Grabovszky cît şi soţia sa au activat 
în viaţa socială a comunităţii lor: el ca îndrumător al diferitelor eforturi de a 
obţine egalitate pentru aromâni în conducerea Bisericii Ortodoxe „greco-vala-
he” din Pesta, iar soţia sa ca preşedintă a Societăţii Femeilor Macedo-Române 
din Budapesta, care a fost organizată în 1815 în primul rînd pentru promova-
rea educaţiei în limba maternă. Mai mult, casa lor a devenit locul preferat de 
întîlnire al românilor din toate părţile monarhiei habsburgice, precum şi din 
principatele Moldovei şi Ţării Româneşti. Între cei care le-au fost oaspeţi s-au 
numărat Petru Maior, Damaschin Bojincă, istoric din Banat, şi membri ai fami-
liei Golescu, care vor avea mai apoi rol proeminent în revoluţia de la 1848 din 
Ţara Românească. Ei n-au făcut nici o distincţie între aromîni şi ceilalţi români, 
ci i-au tratat pe toţi ca membri ai aceleiaşi naţiuni, indiferent de graniţele po-
litice. De exemplu, Grabovszky a făcut în mod generos donaţii Bisericii Orto-
doxe din Transilvania. În 1813 a contribuit cu 100 de guldeni la fondul pentru 
construirea unei reşedinţe episcopale la Sibiu, în care strănepotul său, acum în 
vîrstă de cinci ani [Andrei Şaguna  n.n. – M.B.], va locui mai tîrziu.
 Timp de aproape un sfert de veac, Grabovszky a fost implicat în contro-
versa dintre grecii şi aromânii din Pesta pe tema conducerii comunităţii gre-
co-valahe. Cea mai mare parte a secolului al XVIII-lea grecii au fost cei care 
au dominat, însă pe la 1800 aromânii i-au întrecut ca număr şi au devenit o 
forţă mai dinamică în viaţa culturală şi de afaceri a comunităţii. Şi unii şi alţii 
îşi dădeau seama de rezultatele unei sporite conştiinţe naţionale şi ca urmare 
disputele lor au devenit neobişnuit de înverşunate şi de intransigente. În 1808 
Graboszky a reprezentat pe români în încercarea de a avea serviciile religioase 
atît în limba lor, cît şi în limba greacă. În 1820, ca director financiar al şcolii 
valahe întemeiată cu nouă ani în urmă, a reprezentat din nou naţiunea sa 
într-o dispută majoră cu grecii, de data aceasta în legătură cu folosirea şcolii 
comune. El şi colegii săi au obiectat în mod energic la pretenţiile permanente 
ale grecilor de a avea prioritate în chestiunile comune şi au arătat că naţiunea 
valahă posedă propriile ei calităţi care merită să fie exprimate şi dezvoltate. În 
1835 Grabovszky s-a aflat printre acei aromâni care au participat la o întrunire 
comună cu grecii, convocată de către episcopul de Buda Ştefan Stancovici, 
pentru a încerca să restabilească pacea în comunitatea ortodoxă.” 18 
 Grabovsky era un om de prestigiu, influent, bogat, prieten cu boierii din 
Principate, mai ales cu fraţii Goleşti, avea bune relaţii cu magnaţii maghiari, 
era considerat ca mecenatul publicaţiilor româneşti. În atmosfera spirituală, 
impregnată de concepţia istorică şi lingvistică a Şcolii Ardelene, s-au întîlnit 
în salonul literar al lui Grabovsky numeroşi literaţi şi oameni de cultură ro-
mână, între care Petru Maior, Samuil Micu Clain, Damaschin Bojincă, Dimitrie 
Ţichindeal, Moise Nicoară, Ioan Teodorovici, Ştefan P. Neagoie, Teodor Aaron, 
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Emanuil Gojdu, Eftimie Murgu, Petru Moaler Câmpeanu, Andrei Mocioni, Con-
stantin Lecca, Paul Vasici, Partenie Cosma, Zaharie Carcalechi, etc. Grabovsky 
ţinea legături şi cu românii din Principate, avea relaţii strînse cu fraţii Goleşti, 
care treceau des pe la el.19 
 Din iniţiativa lui Grabovsky şi a prietenilor săi se tipăreau cărţi româneşti la 
Tipografia din Buda. O serie de manuscrise aromâneşti, păstrate în Biblioteca 
Academiei Române, au aparţinut lui Grabovsky. În casa lui, pe lîngă subiecte 
cultural-literare, se mai dezbătea şi spinoasa problemă a bisericii românilor din 
Banat şi Ungaria, care era subjugată de ierarhia sîrbă.19   
 Cu timpul, mai mulţi studenţi români ai Universităţii din Pesta frecventau 
salonul Grabovsky, unde se purtau discuţii serioase de literatură, istorie, religie 
şi se ţineau conferinţe. Toţi scriitorii şi gânditorii mai renumiţi din acele timpuri 
s-au perindat prin acest salon. Aici s-a conturat şi a prins viaţă mişcarea naţio-
nală română din Pesta. Ideile celor care frecventau salonul au fost publicate în 
revista de literatură Biblioteca românească. Dintre colaboratorii revistei, mulţi 
au devenit mai tîrziu literaţi români de renume, conducători politici, profesori, 
jurişti şi ziarişti.  Grabovsky avea o bibliotecă foarte bogată, era abonat la revis-
te şi cărţi publicate în Regatul României
 Mai jos putem citi o mulţumire a lui Ioan Teodorovici,  preotul din Pesta, 
pentru întîlnirile literar-culturale din casa lui Grabovsky.  Cartea lui Kengyelácz 
Pavel, Archimandrit sîrb, Istoria Universală, tradusă de I. Teodorovici, Buda, 
1824, Partea I. conţine dedicaţia următoare din partea preotului din Pesta care 
era şi corector la Tipografia din Buda:

„De bun ghen născutului domn Athanasie Grabovschi, domnului deşi în Apa-
dia, la mărita deputaţie, care administrează fundusurile Schoalelor naţionale, 
în crăimea Ungariei, de legea Răsăritului neunită, de la locul cel mai înalt, 
alesului Condeputat.

De bun ghen născute Domnule!

Fiindcă eu de toată ocasia, care îmi aduce materie de a arăta familiei Domniei 
tale, obligarea mea, cu sătoasă bucurie şi cu amîndouă mîinile mă apuc: pen-
tru aceia nici această de acum ocazie nu putu să treacă, ca să nu arăt eu prin-
tr-însa simţirile mele cele mulţămitoare, pentru multe şi nenumărate faceri de 
bine, cărora eu în casa Domniei tale pururea părtaş am fost şi pînă astăzi sînt. 
Nu numai eu singur, ci mulţi naţionaliste Români sînt, cărora vrerea Domniei 
tale cea bună, cu cugetul şi cu fapta totdeauna le-ai adus ajutoriu; apoi aduce-
rea aminte la aşa plasă de faceri de bine, întru inima mea şi a acelorlalţi, carii 
au căpătat de la Domnia ta vreun bine, nici odată nu se va stinge; şi drept aceia 
am mărginit întru mine ca să-ţi dedicăz acest opus, carele ţi-l pun aici înainte.
Voind eu această carte, pentru iubitul ghen Românesc prea folositoare, să o tri-
mit în mijlocul publicumului, cui o putem mai cu cuviinţă închina, decît Dom-
niei tale, de bun ghen născute Domnule, carele la mai multe ocazii, precum 
Românilor drept părtinitoriu, aşa şi literaturei Româneşti patron a fi te-ai arătat.
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Deci rogu-te cu cuviinţă, ca să primeşti acest semn mic al cunoaşterii şi al mul-
ţămirii mele cu acea vrere, cu care eu închin şi pre Dumnezeu pentru buna 
stare a Domniei tale şi a toată familiei cu inimă firebinte rugînd, rămîn

al Domniei tale sufletesc păstoriu
Ioann Theodorovici, paroh

 În Pesta 1 ianuarie 1824”20

Atanasiu Grabovsky mecenat al tipăriturilor româneşti 
din Buda şi Pesta

Cheltuielile de tipărire a publicaţiilor oficiale cădeau în sarcina statului, asigu-
rînd prin aceasta un venit permanent şi sigur tipografiilor.
 Pentru cărţile provenind din iniţiative particulare, cheltuielile erau acope-
rite cînd de cîte „un iubitor de naţie”, cînd de vreun „mare neguţător şi cetă-
ţean” din Braşov, Giula, Buda, Pesta, Timişoara, etc., menţionat întotdeauna 
pe foaia de titlu, sau distins cu cîte o dedicaţie laudativă pe prima pagină a 
cărţii. Mecenaţii sau patronii culturii române sînt omagiaţi pe prima sau pe 
primele pagini ale publicaţiilor pe care le susţin financiar.

Multitudinea gratitudinilor adunate în jurul lui Atanasiu Grabovsky confirmă 
cu prisosinţă faima şi belşugul dărniciilor sale. „El, neguţătorul, fruntaş între 
fruntaşi, nobil de şi în Apadia (comitatul Caraşului) a fost condeputat (sau efor) 
al deputăţiei care a administrat fondurile şcoalelor naţionale neunite, assesor 
comitatens la Caraş, preşedinte al Companiei comerciale greceşti etc. În ianu-
arie 1816 – de ziua onomastică –, Naum Petrovici îi închină versuri de bună 
urare salutînd în el pe curatorul şcoalelor naţionale româneşti din Pesta şi pe 
bunul şi înflăcăratul patron al culturii româneşti. Pe el şi Constantin Grabo-
vschi, Zaharia Carcalechi, ferlegherul de cărţi al crăieştii Tipografii din Buda, 
şi editorul revistei „Biblioteca Românească”, în numărul 1 din 1821 al revistei 
îi numeşte „adevăraţi părinţi a feciorilor celor săraci, carii au dat şi dau hrană, 
îmbrăcăminte şi ajutorinţă de a putea învăţa şcoalele ceale înalte, ca cu aşa 
feliu de ajutor să poată lumina şi neamul nostru cel românesc mai nainte vestit 
şi lăudat”. O deosebire însă există. Dintre cei doi, mai lăudat este Athanasie. 
Pe el, în 1824, entuziastul învăţător Ştefan Popovici Niagoi – un alt promotor 
de seamă al regenerării naţionale – îl numeşte „patron al gintei româneşti!”. 
Aşa-l numeşte şi protopresbiterul Ioan Tomici, directorul şcolilor din districtul 
Caransebeşului, care-i arată smerită recunoştinţă pentru a-i fi sprijinit în între-
gime tipărirea cărţii Scurte învăţături pentru creşterea şi buna purtare a tinerimii 
române (Buda, 1827). În versuri îi aminteşte că şi Muza Daciei i se înclină pen-
tru binefacerile revărsate asupra tineretului şcolar român.”21
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Thomici Ioan, Scurte învăţături, Buda, 1827

Dedicaţia:
    De bun ghen născutului
    Domn Athanasie Grabovski

Domnului deşi Apadia alesului cetăţean şi la mărita deputaţie, carea adminis-
trează fundusurile Şcoalelor Naţionale neunite în Crăimea Ungariei, de la locul 
cel mai înalt aşezatului condeputat se dedică cărticica aceasta.

Domnule prea onorate,   
 Patron bun adevarate!
Autorii scriind vr’o carte,  
 Şi vrînd lumii s’o arate,
Cînd aceia la typ dau  
 Pré lăudat obicei au,
Închinînd-o vr’unui domn  
 Naţiei sale ales Patron,
Socotind ca să-l cinstească,   
 Numele lui să mărească.
Deci şi eu, iată, frate !   
 Am alcătuit o carte,
După cum aici priveşti,   
 Pentru scholari romaneşti,
Să se dea de premium   
 Scholarului celui bun,
Să crească-n creştinătate,   
 Şi bună moralitate,
Să se bucure cîntînd,   
 Şi pre Dumnezeu lăudînd.
Însă cînd cartea gătai,   
 În mare grijă întrai,
Cui cu dreptul s-ar cădea,  
 A o putea dădica.
Cu acest gînd’nsărcinat   
 Mă fură somnul în pat,
Şi m’aflai ca şi răpit,   
 Într’altă lume venit,
Şi văzui, o Doamne bune !   
 Ce abea se poate spune, –
Pr’alui Romulus nepoţi,   
 La un loc adunaţi toţi.
Şi o cunună pistrită   
 Din trandafiri împletită,
Fiind toţi cu mîna dreaptă,   
 Ziceau: Aceasta aşteaptă,
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Pre un patron prea iubit   
 ATHANASIE numit,
Ce în Peşta lăcuieşte   
 GRABOVSKI se pronumeşte. –
Şi cînd acest nume se cuvîntă,  
 Muza Dachiei s’arată,
Şi zburînd peste cunună   
 Cu o dulce voe bună,
Şi cu lina sa zburare,   
 Face aurei mişcare,
În laturi toate privi,   
 Apoi odată porni,
Prin a buzelor clătire   
 A vărsa un viers subţire:
„Acea cunună pistrită   
 „Lui GRABOVSKI e gătită,
„Însă GRABOVSKI să ştie,   
   „Cum că tîrziu va să vie
„Să ia el a sa cunună,   
 „În nespusa voe bună;
„Dînsul are să trăiască,   
 „Şi mulţi ani să vieţuiască,
„Ca el cu cele avute,   
 „Ghintei sale să ajute.”
Cînd muza aşa grăi   
 Tare în aripi lovi,
La mine aproape veni.   
 Şi mereu aşa şopti:
„Dă cărticica la lume   
 „Într’alui GRABOVSKI nume,
„Nu-ţi fie nici cît sfială,   
 „Căci fără de îndoială
„Acel bun şi milostiv om,   
 „Şi a naţiei patron
„Cărticica va’ndregi   
 „Şi voios o va primi.”
Deci ATHANASIE frate!   
 Lăsînd gluma la o parte,
Primeşte acest op al meu,   
 În seama lui Dumnezeu,
Carele să-ţi dea viaţă   
 Spre sporul celor ce’nvaţă
Spre binele neamului   
 Spre folosul clerului
Întru mulţi ani fericiţi,   
 Cu de toate îndulciţi;
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Norocul să-ţi înflorească,   
 Şi toate să-ţi prisosească;
Paşul care-l vei păşi,   
 Ori unde şi în ce zi,
Să-ţi răspundă bucurie,   
 Şi pacinică veselie: –
Care toate eu poftind   
 Rămîn pururea şi sînt,

     Al nobilitatei Tale. Cel mai umilit autor
       Ioan Thomici22

„Atestările evocate sunt departe de a epuiza meritatele laude şi mărturisiri ale 
recunoştinţei cu care a fost răsplătit în viaţă. Am reţinut ca încheiere o mărtu-
risire edificatoare sub mai multe aspecte, care vorbeşte de la sine. Ea aparţine 
clericului greco-catolic Theodor Aaron (1803–1859), o viitoare figură marcantă 
din elita Bisericii unite. Aprecierile superlative pe care le cităm sunt reproduse 
din pagina de onoare a cărţii sale Scurtă apendice la Istoria lui Petru Maior…, 
carte care tot cu banii lui Athanasie Grabovschi se tipărise la Buda în 1828:
„O fericită eşti naţie românească! cum ai ajuns a creşte un bărbat aşea mare, 
cum e nobilul Athanasie Grabovschi de Apadia, care spre deşteptarea şi lumi-
narea ta, nice sudorile, nice averile nu-şi cruţă, semn şi mărturie a prea dedatei 
inimii sale spre faceri de bine, de pururea va  rămâne şi această cărticică, pre 
care sub prea puternică patronirea sa a o primi, de bună voe cu mână darnică, 
s-au îndurat.
 Pentru o facere de bine aşe de mare şi eroică cum e aceasta a domnii tale 
cei prea mărite, a-ţi da io umilită mulţumire înaintea publicului, datoriu m-am 
ţinut”.23

Tot cu ajutorul lui Grabovsky  studentul pestan Petru Moaler Cîmpeanu (origi-
nar din Otlaca) a publicat o broşură în 1829 închinată lui Nestor Ioanovici. În 
aceasta se exprimau sentimentele de bucurie ale tineretului universitar român 
din Pesta cu prilejul alegerii lui N. Ioanovici ca episcop al Aradului. Cartea este 
prezentată în Bibliografia lui Veress în felul următor:
 „Simbolul Plinelor de bucurie simţiri, carele, Tinerimea academică Româ-
nă din Pesta (prin patronimea Prea cinstitului şi de nobil gen născutului D. Ata-
nasie Grabovski de Apadia, Acelui Cu învăpăiată dorire spre cultura Neamului 
Românesc cuprins; precum şi la mărita Deputaţie, carea administrează Fundu-
surile Shoalelor Nationale de l. g. n. u. alesului Condeputat ş.a.) Prea Străluci-
tului şi prea Sfinţitului D. Nestor Ioanovici, din mila lui Dumnezeu în Eparhia 
Aradană cu vrednicie alesului d. L.g.n.U. Episcop; precum şăi în Luminatul 
Comitat al Aradului assesor şi a. cu ocasia aşezării Sale în scaunul Episcopesc 
din inimă fiască şi umilită, îl întinde.
 În Buda, 1829. Cu Tiparul Crăescii Universitate din Pesta.
 La şfîrşit: Petru MOLLER în Crăiasca, şi pea luminata a Sciinţelor Universi-
tatei Pestană I-lui an a Legilor Auzitoriu.
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 Pe dosul foii de titlu: Nu din datină, ci din însăşi în născuta Legea Firei ne 
îndemnăm, şi ne învăţăm întru întîmpinarea celui de cât noi mai bătrân cu anii, 
mai mare cu sufletul, mai înţelept cu mintea, mai putearnic cu fapta, mai înalt 
cu starea, cu umilinţă fiască a eşi: acestuia a ne supune, pre acesta al asculta, şi 
întru toate în scopul urmării fericirei noastre făcute Demândăciuni cuviincioa-
sa obedinţă ai arată.”24

Andrei Şaguna locuitor în casa Grabovsky

Clădirea, casa Grabovsky are o semnificaţie şi pentru Biserica Română Orto-
doxă din Transilvania şi din Ungaria. Aici a trăit între anii 1823–1829 şi Ata-
nasiu Şaguna (care, mai tîrziu, adoptă numele de Andrei Şaguna), mitropolitul 
Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania şi Ungaria – nepotul proprietarului 
casei – în perioada cînd îşi făcea studiile liceale şi pe cînd era student la drept.

În octombrie 1814 tribunalul a ordonat Anastasiei Şaguna să-şi dea copiii în 
grija arhidiaconului romano-catolic de la Miskolc, care, la rîndul său, îşi asuma 
răspunderea pentru educarea lor morală şi spirituală în noua confesiune a ta-
tălui lor. În octombrie 1815, pentru a evita aducerea la îndeplinire a hotărîrii 
tribunalului, ea s-a mutat împreună cu copiii la Pesta, în casa unchiului său 
Anastasiu Grabovsky, negustor bogat şi unul din conducătorii marii comunităţi 
macedororomâne, cu o clară conştiinţă socială. Acolo copiii au urmat şcoala 
grecească, au mers la biserica greco-valahă şi au continuat timp de aproape un 
an să fie crescuţi în religia ortodoxă.25

Sentimentul misiunii sociale al lui Şaguna era  foarte dezvoltat. În timpul celor 
şase ani petrecuţi în casa familiei Grabovsky din Budapesta (din 1823 pînă în 
1829), unde s-a alăturat cu entuziasm societăţii cosmopolite, a venit în contact 
cu noile şi viguroasele curente sociale şi culturale.
 În prim plan se aflau acele idei care treziseră conştiinţa naţională a inte-
lectualilor macedoromâni şi i-a îndemnat să cerceteze tradiţiile lor istorice şi 
lingvistice. Ei datorau o mare parte din inspiraţia lor scrierilor istoricilor şi filolo-
gilor români din Transilvania, mai ales lui Samuil Micu-Clain, Gheorghe Şincai, 
Petru Maior. Toţi cei trei învăţaţi transilvăneni au trăit la Budapesta  la începutul 
secolului al XIX-lea, fiind editori şi cenzori de cărţi româneşti publicate în Tipo-
grafia Universităţii din Buda.
 În casa lui Grabovsky, pe lîngă subiecte cultural-literare, se mai dezbătea şi 
spinoasa problemă a bisericii românilor din Banat şi Ungaria, care era subjuga-
tă de ierarhia sîrbă. Lupta începută de giulanul Moise Nicoară – care trecea pe 
la casa Grabovsky – era apreciată de societatea română din capitala ungară.26

 „Prin urmare, tînărul Anastasie Şaguna putea aici, în casa unchiului său, să 
primească o creştere aleasă, deplin corespunzătoare poziţiunii sale înalte din 
viitor. Parte prin vaza şi trecerea unchiului său, parte prin conexiunile sale co-
legiale în şcoală, în liceu şi la Universitate, el îşi făcuse cunoscuţi şi avea intrare 
în casele cele mai de frunte din Pesta. Renumitul Maghiar literat şi bărbat de 
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Stat, fost ministru, Baronul Eötvös, stătea în legături amicale cu Şaguna încă 
din tinereţe.”27 În acest timp, Şaguna a legat o trainică prietenie şi cu viitorul 
mecenat Emanuil Gojdu. 
 Singura informaţie precisă despre efectul renaşterii macedoromâne asupra 
lui Anastasiu Şaguna ne provine de la Nicolae Popea care relatează faptul că 
Şaguna a început studierea sistematică a daco-românei la îndemnul unchiului 
său.18 Nu se ştie precis dacă în familia comerciantului macedoromân Naum 
Şaguna din Miskolc se mai vorbea limba română.28

 Mediul cultural şi religios în care a trăit i-au conturat încă din tinereţe lui 
Anastasiu Şaguna, o personalitate profund ataşată de interesele naţiunii sale. 
Educaţia aleasă şi calităţile sale deosebite au stîrnit în curînd admiraţia contem-
poranilor.

Andrei Şaguna în toată viaţa şi cariera sa a ţinut strînse relaţii de rudenie cu mem-
brii familiei Grabovsky. Mamă-sa şi fraţii săi au fost înmormîntaţi în cripta acestei 
familii. Anastasia Şaguna în ziua de 17 ianuarie 1836 a fost înmormîntată de 
vestitul preot-scriitor Ioan Teodorovici în cimitirul Kerepesi din Pesta, în cripta 
familiei Grabovsky, unde peste cîţiva ani se sălăşluiră şi rămăşiţele pămînteşti ale 
copiilor săi, Evreta şi Ecaterina. Ca un fiu credincios şi frate iubitor, episcopul Şa-
guna aşează în anul 1849 la mormîntul lor o cruce de piatră cu această inscripţie:
  Mult iubitei sale mame Anastasia
  Prea preţuitului său frate Vreta
  Şi dulcei sale surori Ecaterina
  Ridică monumentul acesta
   Andreiu Şaguna, Episcopul Ardealului 184929

 Soţia lui Constantin Grabovsky, Ecaterina Mutovsky, în testamentul său a 
lăsat 200 Fl. şi pentru episcopul Şaguna.30 El a avut strînse legături, cu George 
Grabovsky, fiul lui Constantin. În decursul boalei a fost vizitat  Şaguna în anul 
1872 la Sibiu de rudenia sa George Grabovsky din Pesta, cînd boala mitropo-
litului nu progresase aşa de tare.31

Activitatea lui George Grabovsky

George Grabovsky a fost fiul cel mai mare a lui Constantin Grabovsky. El a 
mai avut doi fraţi pe Atanasiu şi Constantin şi o soră Elisabeta. Din anii 1840 
împreună cu tatăl său lucra ca comerciant în magazinul lor de postavuri. Fa-
milia întreagă, copiii lui Constantin trăiau pînă în 1888 în casa moştenită de la 
unchiul lor, Atanasiu Grabovsky.
 George Grabovsky cu timpul s-a lăsat de negoţ şi a ocupat locuri de condu-
cere în viaţa industrială şi bancară. Era membru în comitetul de conducere la:  
filiala Osztrák Nemzeti Bank, la Pesti Kereskedelmi Bank, la Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár. Era vicepreşedinte,  la Király Serfőzde, la Salgótarjáni Vasmű-
nek, la Pécsi Brikettgyár şi la Első Magyar Gépgyár Rt.. La şfîrşitul carierei sale 
ocupa posturi şi funcţii înalte în sfera industrială, economică, bancară şi ad-
ministrativă.32 În 1873 mebrii familiei Grabovsky au fost dintre cei mai mari 
contribuali din Pesta. Au plătit 1079 Fl impozite.33
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George Grabovsky a fost un membru foarte apreciat în cercul coloniei mace-
doromâne-române din Pesta. Conlucra cu cei mai cunoscuţi membri ai aceste-
ia. Alături de Michail Széher şi Gheorghe Ioanovici de Dulău  era însărcinat cu 
aplicarea prevederilor testamentare a lui Emanuil Gojdu.34 George Grabovsky a 
fost membru în multe asociaţiuni. Timp îndelungat a fost deputat  al primăriei 
din Pesta. La decesul său Adunarea Generală a adus o hotărîre prin care i se 
mulţumeşte munca şi devotamenul său pus în slujba administraţiei publice din 
capitala ungară.35

George Grabovsky în testamentul său a lăsat sume considerabile şi pentru sco-
puri naţional-culturale, printre altele a donat şi pentru ASTRA din Sibiu (a cărui 
prim preşedinte a fost Andrei Şaguna) şi pentru Academia Română. Despre 
acest act al lui putem citi în Procesul verbal luat în şedinţa ordinara a comite-
tului ASTRA în 7 decembrie 1875:
 „Se ia spre ştiinţă §. 181. Secretarul II. aduce la cunoştinţă comitetului, că 
tribunalul reg. din Buda-Pesta au trimis în copie testamentul lui Georgiu Gra-
bovski din Pesta, din care se vede, că s-a testat pe seama asociaţiunei suma de 
400 fl. Iar pe seama academiei suma de 300 fl.
Nr.293
 Comitetul luînd cu plăcere în cunoştinţă împărtăşirea acelui testament, de-
cide a se împuternici dr. Ioan caval. de Puşcariu din Pesta pentru încasarea 
sumelor indegitate, în numele asociaţiunei.”36

George Grabovsky şi alţi membri ai familiei au fost mecenaţii multor iniţiative 
naţional-culturale româneşti din Budapesta. Participau la diferite manifestări 
organizate de colonia română de aici. Studenţii de la universitatea din Bu-
dapesta de multe ori primeau ajutoare din partea familiei. Societatea „Petru 
Maior” a fost constant sprijinită din partea lor, dar mai ales din partea lui Geor-
ge Grabovsky. Studenţii români din Budapesta s-au bucurat totdeauna de spri-
jinul său şi casa lui le era totdeauna deschisă pentru ei.
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32. Grabovszky Konstantin, a kereskedést az 1840-es évektől György fiával társulva 
folytatta: cége után 1847-ben viszonylag csekély, nyolcforintnyi adót fizetett. Az 
1840-es évek végén halt meg, az általa szerzett, illetve az Athanázról rászállt va-
gyonról – a nemesi  birtok kivételével – 1853-ban meghalt özvegye, Mutovszky 
Katalin végrendelkezett. (…) 

   Grabovszky Konstantinnak négy gyereke volt az anya halálakor életben: Er-
zsébet lánya, Balassa Konstantin őrnagy felsége és három fia: György, Anasztáz 
és Konstantin. Leltár hiányában az összvagyonról nincsen képünk: az özvegy 
640 forintot hagyott kegyes célokra, a peti görögkeleti egyházra, iskolára, az e 
hitfelkezethez tartozó szegényeknek, a ráckevei templomnak (ezen belül 200 
forintot Shaguna püspöknek emlékül) 60 forintot a cselédeire,1800 forintot pe-
dig rokonai között rendelt elosztani. A kereskedést társára, Györgyre hagyta, 
akinek négy év leforgása alatt kellett testvéreit kielégitenie. A két fiatalabb fiú 
az 1871/72.évi címtárban hivatalnokként szerepeltek, és a régi  családi házban 
laktak. Ott élt György is, aki immár kicsinyben folytatta a posztókereskedést. 
Üzleti tevékenysége háttérbe szorult ipari és hitelérdekeltségei mögött: igazga-
tósági tagja volt az Osztrák Nemzeti Bank fiókintézetének, a Pesti Kereskedelmi 
Bnaknak, a Pesti Hazai Első Takarékpénztárnak, alelnöke a Király Serfőzdének, 
a Salgótarjáni Vasműnek, a Pécsi Brikettgyárnak és az Első Magyar Gépgyár Rt.-
nek. Pályája végén tehát a gazdasági élet vezérpozicióiba került. (Bácskai Vera, 
ibidem., p. 137-138.)

33. Bácskai Vera, ibidem., p. 138.
34. Maria Berényi, Viaţa şi activitatea lui Emanuil Gojdu 1802–1870, Giula, 2002, p. 

134.
35. XIV/I. 1875. évi június hó 30-án tartott rendes közgyűlés jegyzőkönyve [502.] 492. 

Grabovszky György fővárosi törvényhatósági bizottsági tag halálának bejelentés 
[250/a.] [Előterjesztés] Elnöklő főpolgármester úr szomrú kötelességet teljesít, 
midőn utólagosan bejelenti, hogya a városi közügyek körül érdemekben gazdag 
Grabovszky György fővárosi bizottsági tag a közelebbi napokban hirtelen ha-
lállal kimúlt. A közgyűlés érzelmével vél találkozni azon indítványában, hogy a 
boldogultnak érdemei törvényhatósági jegyzőkönyvünkben megörökíttessenek, 
s erről a boldogult testvére értesíttessék.

   [Határozat] A közgyűlés ezen gyászjelentést fájdalmas érzettel veszi tudomá-
sul, mert a boldogult személyében a fővárosi törvényhatóság egyik oly kítűnő 
tagját nékülözi örökre, ki részint mint szab. Kir. Pest városának számos éveken 
keresztül volt képviselője, részint az egyesített főváros törvényhatóságának bi-
zottsági tagja, a körébe vágó szakügyekben alapos ismereteivel és tvékeny mun-
kásságával a városi közügyekben kitűnő szolgálatokat teljesített. Midőn tehát a 
közgyűlés a boldogultnak érdemeit törvhat. Jegyzőkönyvében megörökíti, erről 
egyszersmind a boldogult családjának visszamaradt tagját jkv. Kiv. [jegyzőkönyvi 
kivonaton] értesíteni határozza (Budapest Levéltára, Közgyűlési jegyzőkönyvek)

36. Transilvania, 1876, nr. 9, p. 9.

(In: Lumina  2011, Red. Elena Munteanu Csobai, Giula,  2011, p. 3–15.)
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150 DE ANI DE LA INAUGURAREA PODULUI CU LANŢURI
– ROLUL FAMILIEI SINA ÎN SPAŢIUL CULTURAL 

ŞI FINANCIAR UNGAR –

Rolul jucat de macedoromâni în viaţa economică a fostei monarhii austro-un-
gare este pus în lumină de multe publicaţii, documente ale vremilor trecute, 
mărturii ale epocilor în care macedoromânii alcătuiau o elită culturală şi finan-
ciară. În special în secolul al XVIII-lea – secolul dezvoltării societăţii burgheze 
– înrîurirea lor a fost mai însemnată, lăsînd urme vizibile pentru generaţiile 
viitoare.
 În regiunile cu veche tradiţie feudală – cum era în cea mai mare parte Un-
garia şi Ardealul – rolul macedoromânilor şi al grecilor, ca agenţi ai tendinţelor 
burgheze, se poate urmări încă din primele decade ale secolului al XVII-lea. 
Întemeietori de fabrici, ateliere şi tipografii, aceşti balcanici au pus în valoare 
bogăţiile Ungariei şi au fondat marile companii comerciale care legau econo-
miceşte Apusul şi Răsăritul Europei. În capitalele Austriei şi Ungariei, macedo-
românii au fondat case comerciale şi mari instituţii financiare, care întreţineau 
legături cu instituţiile similare din ţările occidentale.

Familia Sina 

Un loc de frunte în colonia mecedoromână din Viena a ocupat, între 1788–
1876, familia Sina, originară din Moscopole. 
 Primul Sina, Simeon, a pătruns în monarhie prin Slavonski-Brod, făcînd 
parte din grupul pe care, l-a adus pînă acolo preotul Papa-Iani, supranumit 
Capmare, iar de aici, împreună cu mai multe familli, a ajuns la Viena. Aici, 
într-un timp relativ scurt, a cîştigat un nume celebru în lumea financiară. În 
debutul afacerilor, Sineştii au fondat la Viena celebra casă de bancă cunoscută 
în toată Europa; s-au ocupat cu cultivarea tutunului în cantităţi considerabile, 
după metode moderne, lucru care dovedeşte prezenţa prezenţa unui deosebit 
fler comercial, deoarece tutunul era produsul de care se simţea mare lipsă în 
epoca războiului ruso-turco-austriac. Deasemenea, au reuşit să dezvolte ex-
traordinar prelucrarea bumbacului, în aşa fel încît au ajuns să exporte tutun şi 
pînze în Franţa şi Italia.
 Banca lui Simeon Sina reuşeşte să avanseze, devinind a doua din Austria, 
după cea a lui Rothschild. Pentru Sina ca şi pentru Rothschild, „marele salt îna-
inte” pare să fi fost Blocusul continental impus de Napoleon sau mai bine zis 
de arta de a ocoli bloucusul. „Sina şi alţii negustori aromâni obţinuseră atunci 
de la Pasvan-Oglu şef de bandă devenit paşa din Vidin, dreptul de a tranzita 
bumbac din Turcia spre Austria, realizînd mari beneficii. Celălalt potentat din 
Balcani, Ali Paşa din Ianina, apare de asemenea ca un partener privilegiat al 
lui Simeon Sina. Chiar s-a insinuat că şi-ar fi însuşit fondurile secrete ale paşei 
după căderea şi execuţia lui.”1
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Simeon Sina a avut ca urmaş pe Gheorghe, numit Gheorghe Simeon Sina 
(1782–1856). Despre el se spune că „a fost un adevărat geniu comercial”.2 
Prin dezvoltarea afacerilor cu industrializarea bumbacului pe care îl importa 
din Orient,  Gheorghe Sina a reuşit în scurtă vreme să domine aproape toată 
industria, tot comerţul şi mai ales finanţele din monarhie. Serviciile făcute im-
periului, energia investită de Sina în afaceri şi foloasele aduse populaţiei aus-
triece prin vastul său sistem comercial şi industrial făcură pe împăratul Francisc 
I ca în anul 1818 să-i recunoască meritele ridicîndu-l la rangul de cavaler.3 De 
la aceasta dată Gheorghe Simeon Sina poartă titlul nobiliar de Hodos şi Kizdia.
 Gheorghe Sina, care ţinea relaţii cu Ungaria, ia parte la activitatea de re-
construcţie a Budapestei. În calitate de acţionar principal, alături de contele 
Széchenyi István a contribuit la construirea Podului cu lanţuri din capitala Un-
gariei. Este interesant de remarcat aici că Sina introducea în afacerile sale şi 
pe alţi macedoromâni, în special pe descendenţii acelor familii care părăsiră 
împreună cu familia sa locurile natale, la 1788, sub conducerea lui Papa-Iani şi 
a bătrînului Sina.
 Astfel, cînd Gheorghe Simeon Sina preluă – în calitate de acţionar principal 
– întreprinderea Podului cu lanţuri din Budapesta, el se adresă pentru confec-
ţionarea furniturii de lemn a construcţiei, lui A. Popovici din Slovenski-Brod 
(Slavonia), care nu e altul decît descendentul lui Papa-Iani, scriindu-i că aceas-
tă nouă concesiune va fi şi pentru el un cîştig foarte bun.4

 Pentru serviciile  făcute în Ungaria, în 1822, Sina a fost ridicat de împărat la 
rangul de baron maghiar şi astfel a intrat în rîndul magnaţilor unguri. Cu timpul, 
Gheorghe Simeon Sina ajunge să posede – în Ungaria, Austria, Cehia, Mora-
via şi în Principatele Dunărene – 99 domenii cu peste 240.000 iugăre, toate 
investite cu inventarele »fructus instructus« cele mai bogate, şi, astfel, devine 
nu numai bancherul cel mai bogat al imperiului, ci, totodată, şi unul din primii 
latifundiari ai Ungariei. A avut palate superbe în Ungaria, Austria, Grecia, Italia, 
Veneţia, Paris şi în toate capitalele Europei. În urma dispariţiei familiei Grassal-
kovich din Gödöllő proprietatea acesteia, cu vestitul palat a fost cumpărată de 
Sina.  Afacerile lui de import şi export erau atît de considerabile, încît plătea, 
anual, la vama cisleitană, un milion fl. taxe vamale.5 Casa de bancă Sina era în 
legături cu toată Europa şi întreg Orientul. La aceasta bancă, generalul Kisselef 
îşi avea, prin 1831, caseta lui.
 Era în bune relaţii cu familiile macedoromâne din Pesta. Cu corifeii Şcolii 
Ardelene Samuil Micu Clain, Petru Maior şi Gheorghe Şincai care erau cenzori şi 
corectori la Tipografia din Buda, purta deseori discuţii foarte interesante. Dea-
semeni, finanţa apariţia cărţilor româneşti la această tipografie, înscriindu-se ca 
prenumerant al acestora.
 La 18 mai 1856, baronul Gheorghe Simeon Sina muri în vîrstă de 74 de 
ani. A fost căsătorit cu Ecaterina Derra6 şi a avut un singur fiu, pe care îl boteză 
după obiceiul strămoşesc, cu numele bunicului, Simeon. Acestuia îi lăsă întrea-
ga avere, evaluată la circa 80 milioane florini.7

Simeon Gheorghe Sina (1810–1876) a moştenit deci o avere formidabilă şi a 
continuat în acelaşi sens afacerile părinţilor săi, luînd parte activă la orice operă 
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de reorganizare economică sau financiară a ţării în care trăia. A fost cel puţin 
tot atît de celebru ca tatăl său, fiind recunoscut în domeniul organizării vieţii 
economice şi financiare, ca şi în crearea de instituţii de binefacere. A contribuit 
„cu dărnicie, la înfăptuirea Creditului agrar ungar, la întemeierea Societăţii de 
asigurare maghiară, la promovarea căilor ferate şi a navigaţiei cu vapori, la ca-
nalizarea fluviilor, la ridicarea şi îndreptarea agriculturii, s-a îngrijit de şcoala şi 
de educaţia poporului, a creat Muzeul Naţional, Spitalul de copii şi alte spitale, 
leagăne, orfelinate, Institutul orbilor, Academia comerciala, Teatrul Naţional, 
Conservatorul, Corpul pompierilor, Casina naţională, Basilica din cartierul Leo-
pold, Casa artelor frumoase şi mai presus de toate Palatul Academiei de ştiinţe 
maghiare; toate îi vestesc numele ca unui întemeietor”.8 
 Victor Papacostea, în opera citată scrie astfel: „În faţa acestei măreţe opere, 
un glumeţ ar putea spune, că baronul Sina a întemeiat… cu ajutorul ungurilor 
– statul maghiar însuşi!”9

 În 1858, pe Simeon Gheorghe Sina îl găsim ca membru în comitetul de 
direcţie al Academiei Maghiare. La întemeierea acesteia s-a subscris cu 80.000 
fl.10 Portretul său tronează la loc de cinste în sala mare a celui mai important 
edificiu al ştiinţelor, din Ungaria. În 1857, tot cu ajutorul lui Sina, s-a fondat 
revista maghiară „Budapesti Szemle”.11 Simeon Sina, între 1856-1876, a donat 
peste 550.000 fl pentru scopuri culturale şi filantropice.
      Pentru marile sale binefaceri, Sina a fost proclamat cetăţean de onoare a 
Budapestei, Seghedinului şi Aradului.
 Deşi era macedoromân, deşi venea des în atingere cu cercurile aromâ-
neşti din Viena şi Budapesta, deşi luase legătura şi cu societatea românească 
din Principate, unde avea rude şi prieteni – totuşi baronul Simeon Sina a fost 
un mare filo-elen. Nu şi-a uitat patria de origine, devenită între timp Regatul 
Greciei. Acedemia din Atena (pentru care a donat 1.000.000 fl.), o clădire 
monumentală, este şi contribuţia sa, opera de admiraţie şi iubire închinată 
spiritului elen, în a cărui renaştere, marele bancher macedoromân a crezut cu 
pasiune pînă la moarte. (Aproape de Academie – clădire neoclasică construită 
de Hansen, vienez de origine daneză – una din străzile din centrul Atenei poar-
tă azi numele său.) Recunoscătoare, Grecia îl numeşte ministrul său la Viena, 
München şi Berlin.
    „Această generozitate faţă de Grecia, familia Sina o împarte de fapt cu 
alte familii bogate de origine aromână. De pildă familia Averoff, pentru a nu 
cita decât pe cea mai ilustră. Aceasta l-a determinat pe Victor Bérard, celebrul 
profesor de la „École des Sciences Politiques” din Paris să spună: „Valahii au 
fost, de 50 de ani, binefăcătorii elenismului. Aproape toate monumentele din 
Atena, Academia, Observatorul, Polytechnion etc. au fost construite de valahi. 
Aproape toţi donatorii celebri, ale căror donaţii şi cadouri au sprijinit statul şi 
comunităţile greceşti, sunt de rasă valahă: baronul Sina este un valah din Mos-
kopolis; Dumbas e valah din Nikuliţa; Tuşiţă, Sturnari, Averof sunt valahi din 
Meţovo”.12

 Cu toată aplecarea baronului Sina spre patria sa de origine, Principatele ro-
mâneşti nu iau rămas cu totul străine. În primul rînd el avea în Bucureşti rude: 
familia gramaticului Costache Zehane, care îi era nepot şi era căsătorit cu Elena 
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Papadopol. În al doilea rînd, avea relaţii cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza. 
Printr-o scrisoare, Sina îl anunţă pe domnitorul român despre călătoria pe care 
vrea s-o întreprindă în Principate şi despre dorinţa de a investi noi capitaluri în 
diferite întreprinderi româneşti. În scrisoarea de răspuns din 28/7 iulie 1865, 
Cuza îşi exprimă regretul că nu l-a putut întîlni pe faimosul bancher. Încheind, 
domnitorul român menţionează că, venind în ţară, bancherul mecedoromân 
se va convinge personal că marile capitaluri îşi pot găsi o întrebuinţare foarte 
profitabilă în Principatele-Unite.13

      Simeon Gheorghe Sina a murit la 15 august 1876 şi a fost înmormîntat în 
Austria, în mausoleul familiei din Rappoltskischen. Cu acest prilej, academi-
cianul Tóth Lőrinc a rostit un panegiric în numele Academiei Maghiare, care, 
după aum am arătat, a fost una din numeroasele fundaţii ale lui Sina.
 Al treilea Sina a fost căsătorit cu fiica proprietarului Constantin Ghyka de 
Desenfalva, alt fruntaş al coloniei macedoromâne din Pesta. (Un Ioan Emanuil 
Ghyca de Desenfalva se găseşte în lista celor care alcătuiau la 1819 eforia fon-
dului şcolar greco-oriental din Buda.) Din această căsătorie s-au născut 5 fete 
şi 1 băiat. Fiul şi una din fete au murit.
 „Rămas fără descendenţă masculină, Simeon Gheorghe Sina va viza, cel 
puţin, foarte sus pentru cele patru fiice ale sale: va căsători două dintre ele cu 
coborâtori din domni fanarioţi – un Ipsilanti şi un Mavrocordat –, a treia fiică, 
cu purtătorul unui mare nume autriac, contele de Wimpffen; în fine, ultima 
dintre fete, cu ducele de castries, şi aceasta va deveni astfel cumnata unui viitor 
preşedinte al Republicii Franceze, mareşalul de Mac-Mahon! Aceşti gineri de 
familii atât de înalte au avut grija – cel puţin cei doi occidentali – să risipească 
cât ai bate din palme superba zestre a soţiilor lor”14

Influenţa contelui Széchenyi asupra coloniei 
macedoromâne din Pesta

În anii 1820, măsuri economice, financiare şi militare, decrete împărăteşti, 
apăsau greu asupra Ungariei. Se ceru convocarea dietei, care se şi întruneşte 
la La pojon în 11 septembrie 1825. La acea dietă a luat parte şi Széhhenyi 
István, moment pe care istoricul contemporan Horváth Mihály descrie în felul 
următor: „În dieta aceasta găsim un singur bărbat, care în pieptul său purta de 
pe acum un dor adînc după ceva mai frumos şi mai bun decît după consolida-
rea învechitei constituţii feudale, care îndrăznea să-şi arunce înainte dorinţele 
sale, magicele sale plăsmuiri despre o naţionalitate desvoltată; despre o liber-
tate constituţională aşezată pe baze largi, nu numai pe litera legii şi asigurată 
prin noue instituţiuni liberale, desvoltată şi ridicată la valoare de veritate vitală, 
depre o viaţă cu totul nouă, progresistă prin industrie, negoţ, ştiinţă şi cultură, 
oferind toate plăcerile civilizaţiei europeneşti; dar rămânând totuşi – specific 
maghiară, naţională şi socială; un bărbat, pe care spiritul său puternic, judecata 
sa ageră, inima sa, care învăluia naţiunea cu o vastă iubire gata la orice jetfă, îl 
prefăcură-n stea conducătoare pe drumul greu al prefacerilor; un bărbat care, 
chiar aşezându-l în tot cursul istoriei noastre, în epoca, în luptele pentru renaş-
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terea noastră, a devenit o figură atât de uriaşă, încât însuşi rivalul său pătimaş 
de mai tîrziu [Kossuth Lajos n.n.], nu a şovăit să-l numească „cel mai mare Ma-
ghiar”. Mai este nevoie să spun că descriu pe contele Ştefan Széchenyi, care-n 
această dietă apăruse-n casa magnaţilor în uniformă de căpitani la husari?”15

 Reformismul nobiliar, avînd ca ideologi principali pe Széchenyi István şi 
Wesselényi Miklós, preconizează o modificare treptată a sistemului economic 
bazat pe robotă şi dijmă prin răscumpărarea de către ţărănime a pămîntului 
şi obligaţiile urbariale. Pe această bază urmează, apoi, a se moderniza şi ce-
lelalte ramuri economice, creîndu-se un sistem de credit corespunzător, care 
să stimuleze şi să sprijine dezvoltarea industriei, comerţului, transporturilor. 
Măsurile de mai sus, inspirate de ideile liberalismului economic, sînt menite a 
pregăti calea unor reforme social-politice vizînd limitarea sau înlăturarea unora 
din cele mai flagrant anacronice privilegii de stări (aviticitatea, neimpozabili-
tatea, dreptul exclusiv la proprietate şi funcţii), încercîndu-se totodată pune-
rea structurilor instituţionale administrative, juridice, fiscale, militare pe baze 
moderne. Extinderea sistemului de învăţămînt, egalitatea în faţa legilor şi cea 
confesională, întregesc acest program care se conturează în literatura politică 
din jurul anului 1830 şi căruia presa în plină proliferare îi asigură o tot mai largă 
publicitate.16

 Despre ideile şi faptele filantropice a contelui Széchenyi de la bun început 
se scrie în „Bibiloteaca românească” (1829–1830 şi 1834), apărută la Tipogra-
fia din Buda. Editorul acestei publicaţii era macedoromânul Zaharie Carca-
lechi. În unul dintre primele numere, Széchenyi era prezentat ca întemeietor al 
Academiei Maghiare, fiind descrisă scena în care acesta oferă veniturile sale pe 
un an.17  Exemplul lui Széchenyi nu a stîrnit interes numai în rîndul maghiarilor, 
ci l-a mişcat şi pe tînărul avocat din Pesta Emanuil Gojdu (de origine macedoro-
mână), care în volumul al III-lea al revistei amintite (1829) publică un călduros 
apel „Către străluciţii boieri ai Ţării Româneşti şi ai Moldovei”, să ajute scrierea 
şi tipărirea cărţilor „în limba patrioticească”. în continuare, Gojdu stăruie prin 
cuvintele: „Aceasta e cea mai învăpăiată a mea naţională dorire... să pot în unii 
patrioţi mai vîrtos în aceea, de la care nu puţin atîrnă viaţa şi înflorirea limbii 
naţionale, cît de mică îmboldire şi învăpăiare aţîţa şi a le deştepta inima spre 
pornire către fericirea de obşte, norocos mă voi ţinea, iară mîngîierea mea în 
lume pereche nu va avea. Pentru că nu este mai mare mîngîiere, mai adevărată 
îndestulare decît simţirea fericirii şi a mărirei neamului.”18 Dar Gojdu (poate 
influenţat de exemplele lui Széchenyi, pe care-l stima nespus de mult) nu se 
mulţumea să adreseze apeluri şi îndemnuri. Cu toate că se găsea la începutul 
carierei sale avocăţeşti, nu a întîrziat să ofere sprijinul bănesc atît pentru revista 
„Biblioteca românească” cît şi pentru „Calendarul românesc”, pe care începu-
se a-l tipări (1832) învăţătorul român din Pesta Ştefan P. Neagoie.
 Széchenyi devine un model şi pentru colonia română din Pesta. Impor-
tanţa acestei personalităţi se poate vedea şi din faptul că îi este dedicat un 
număr al „Bibliotecii românesti” (1834, nr. 9), unde i se reproduce un articol 
din periodicul maghiar „Társalkodó”(13 octombrie 1834), despre călătoria sa 
pe Dunăre şi despre felul cordial în care a fost primit la Bucureşti. Acest articol 
a fost tradus de către colaboratorul revistei româneşti Petru Moaler-Câmpianu 
(născut în Otlaca).19
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 Lui Széchenyi, în 1836 la Tipografia din Buda, îi apare o carte care: „Cu-
prinde articolele Contelui (dintre anii 1834–1836) publicate în formă de scri-
sori într-un ziar unguresc [Társalkodó n.n.] despre călătoriile sale pe Dunăre 
– pînă la Marea Neagră – cu scopul de a studia greutăţile navigaţiunii şi înlătu-
rând obstacolele de la cataracte a face posibilă navigaţiunea pe întreaga albie 
a Dunării, ceeace s-a şi realizat în urma muncii şi propagandei sale.
      Cartea, tradusă de secretarul Contelui, un Român macedonian [subl.n.], e 
plină de amănunte româneşti şi are chiar o scrisoare datată din Bucureşti, 13 
octombrie 1834. (p.54-61) Cfr. şi paginile 31, 42, 65 şi 93 despre greutăţile 
navigaţiunii dunărene, cu date româneşti, greutăţi întîmpinate chiar şi de va-
poarele existente.”20

 În prima jumătate a secolului al XIX-lea, sarcina de întreprindere a reforme-
lor, i-a revenit nobilimii şi negustorimii înstărite, chiar dacă inovaţiile erau une-
ori în contradicţie cu privilegiile lor multiseculare. O parte a nobilimii în frunte 
cu contele Széchenyi István, a depus eforturi pentru dezvoltarea industriei, a 
comerţului şi a circulaţiei. În lumina modelului european, nu putea fi amînată 
nici înfiinţarea instituţiilor financiare şi culturale.
 Ideea de reformare a Ungariei a găsit ecou în numeroase familii mace-
doromâne, ele devenind chiar şi adepte devotate ale acestei cauze. Dintre 
macedoromânii stabiliţi în Imperiul Austriac, familia Sina a fost aceea care a 
jucat rolul de frunte în această privinţă. Prin cîştigurile obţinute, familia Sina 
deţinea o bancă de însemnătate europeană, avînd afaceri întinse în Ungaria. 
Descendentul acestei familii, Gheorghe Simeon Sina, ca cetăţean cu avere im-
punătoare, s-a ataşat şi el reformiştilor care luptau pentru dezvoltarea ţării. El 
a fost susţinătorul planurilor lui Széchenyi şi finanţatorul cel mai important al 
construcţiei Podului cu lanţuri.

      
Construirea Podului cu lanţuri

Înainte de Széchenyi pe mulţi i-a preocupat contruirea unui pod peste Dunăre 
care să lege, să unească cele două oraşe: Buda şi Pesta. Începînd de la rege-
le Sigismund pînă la Matei Corvinul, continuînd cu şirul domnitorilor pînă la 
împaratul Iosif al II-lea, toţi au susţinut ideea că trebuie să se construiască un 
pod peste acest fluviu. La începutul secolului trecut mai mulţi învăţaţi, ingineri 
s-au preocupat în mod mai serios de această problemă. Campiller József, apoi 
Baritz György bazîndu-se pe lucrările inginerilor englezi, au scris studii serioase 
în ce priveşte proiectarea construcţiei unui pod. Széchenyi, din anul 1829  e 
preocupat de această construcţie, pe care, în fine, alături de Sina reuşeşte să o 
înfăptuiască pînă la capăt.21   
       În 1832, la 14 februarie se constituie societatea „Budapesti Hídegyesület”, 
cu 3 secţii: politică, fiananciară şi tehnică. La 12 martie, preşedintele societăţii 
– Széchenyi, împreună cu vicepreşedintele – contele Stainlein Ede, prezintă 
oficial statutul si programul asociaţiei oraşelor: Pesta şi Buda. Această societa-
tă a fost susţinută şi de nadorul Iosif. La început, oraşele sus- amintite au pus 
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piedici curajoasei întreprinderi, dar pînă la urmă s-au declarat de acord cu 
construirea podului.22

 În toamna acestui an, după minuţioase pregătiri, Széchenyi împreună cu 
preşedintele comisiei tehnice, contele Andrássy György călătoreşte în Anglia ca 
să studieze podurile de acolo şi să poarte tratative cu cei mai renumiţi specia-
lişti, în speţă cu inginerul Clark, despre construirea podului peste Dunăre.23

   În 2 mai 1836 s-a adoptat legea XXVI intitulată „Egy állandó hídnak Buda 
és Pest közötti építéséről”. Legea cuprinde 12 paragrafe. Printre altele, aici se 
spune că fiecare cetăţean care va traversa podul, e obligat a plăti un impozit 
(hídvám).24 Széchenyi din anul 1831 declara că astfel de impozit trebuie să plă-
tească fiecare persoană, indiferent ce origine are cu aceasta declaraţie stîrnind 
nemulţumire în rîndul claselor privilegiate. Din acel moment, foarte mulţi au 
acţionat împotriva construirii podului.
 Cu data de 10 iunie 1836, Széchenyi a publicat un concurs pentru con-
struirea şi finanţarea podului. Dat fiind că nu au fost concurenţi potenţiali, în 
luna octombrie a acestui an îl roagă pe bancherul vienez Gheorghe Sina să se 
angajeze la această întreprindere. Sina a purtat tratative îndelungate pe aceasta 
temă şi în fine a decis. La 25 februarie 1837, într-o scrisoare îl înştiinţează pe 
Széchenyi că se angajează să stea în fruntea acestei întreprinderi.
 În luna septembrie, la invitaţia lui Sina sosesc în capitala Ungariei inginerii 
englezi Clark W. Tierney şi Reunie Georg, ca la faţa locului să studieze posibili-
tăţile construirii podului. Ambii fac proiecte: Clark e convins că ridicarea unui 
pod cu lanţuri e soluţia cea mai potrivită, pe cînd Reunie propune construirea 
unui pod de piatră. Aceste soluţii contrare au îngreunat demersurile  pentru 
începerea efectivă a construcţiei, şi cei care au acţionat în contra lui Széchenyi, 
s-au folosit de această ocazie. Sina cu aprobaţia lui Clark, a invitat pe cei mai 
renumiţi constructori de poduri din Londra, pe Plews şi Slaten, ca să-şi spu-
nă părearea şi să studieze cele două proiecte. În fine, cei doi experţi au găsit 
favorabil proiectul lui Clark. Lucrările însă au continuat să se tergiverzeze, de 
astă dată din pricina inundaţiei din 1838. În acest moment, Sina a oferit un 
ajutor umanitar sinistraţilor inundaţiei, în valoare 40.000 fl. Széchenyi şi Sina 
se consfătuiesc zile si săptămîni întregi pentru a duce deciziile cele mai potrivi-
te.25

       În final, reuşesc să lege contractul care prevede construirea podului cu 
lanţuri. Pe baza acestui contract, se constituie societatea comercială pe acţiuni 
a cărei preşedinte este Sina. Széchenyi a apelat la generozitatea naţiunii pentru 
a stipendia  să acest scop nobil, dar nu cu mult succes. Acum a venit timpul 
lui Sina să ia în mîinile sale finanţarea şi construirea podului. A pus pe piaţă 
acţiuni în acest scop. Astfel de acţiuni au cumpărat cu bani grei familiile mace-
doromâne din Pesta. Societatea comercială a primit dreptul pentru 97 de ani 
de a dispune asupra Podului cu lanţuri. Numai cu aprobarea acesteia se putea 
construi un alt pod peste Dunăre. 
 Sina l-a însărcinat pe inginerul englez Clark Tierney cu realizarea lucrărilor 
de construcţie, dîndu-i mînă liberă în ce priveşte alegerea forţelor de muncă. 
Inginerul Clark l-a solicitat pe Clark Ádám să fie conducătorul lucrărilor de con-
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strucţie. (Deci doi Clark au contribuit la această lucrare, dar nu era între ei nici 
un fel de rudenie.) Lucrările au început în 1839 şi au durat zece ani.
 Depunerea festivă a pietrei de temelie a Podului cu lanţuri a avut loc la 
24 august 1842. Despre acest eveniment de seamă s-a relatat deliat în presa 
timpului.26 La comanda lui Sina, ceremonia a fost eternizată de Barabás Miklós 
în renumita sa pictură, un tablou care nu lipseşte din nici un volum şi manual 
de istorie.
 Podul cu lanţuri a fost dat în folosinţă la 20 noiembrie 1849 cu participarea 
baronului Haynau. Un numeros public a fost de faţă la acel moment istoric, 
numai acel om care a depus cele mai mari eforturi pentru construirea acestui 
monument arhitectural, nu a putut fi prezent27. Széchenyi István, la 4 septem-
brie 1848, bolnav, cu nervii încordaţi, e internat la sanatariul din Döbling, de 
unde nu se mai reîntoarce. Macedoromânul Gheorghe Sina, susţinătorul pla-
nurilor lui Széchenyi şi finanţatorul cel mai important al construcţiei, l-a înlo-
cuit la festivitate pe prietenul său, pe acel nobil reformator care a visat un pod 
peste Dunăre, pod pe care traversăm şi astăzi, edificiu care a devenit simbolul 
unei ere noi, moderne. La doi an după finisarea lucrărilor, în 1851, s-a aşezat 
pe pilonul podului o placă comemorativă, pe care sînt încrustate două nume 
spre veşnică amintire: a lui Széchenyi István şi Gheorghe Sina. 
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 1. Neagu Djuvara, Diaspora aromână în secolele XVIII şi XIX, In: „Aromânii. Istorie, 

limbă, destin” Bucureşti, 1996, p. 114.
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Budapesta. La aceeaşi dată găsim în capitala Ungariei şi pe  Atanasie şi Con-
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nyosság ügye, és az ezen szent célok  előmozdítására hivatott magyar akadémia 
iránt viseltetem,  tettleg is bebizonyítani óhajtván s kiindulva azon szempontból, 
miszerint kívánatos, hogy az említett magyar tudományos anya-intézet saját ál-
landó lakhelylyel bírjon, hol nemes munkálkodását, kényelmesen folytathassa s 
gyűjteményeit biztosan elhelyezhesse: következő alapítványt teszek:

   Ezennel az alapítók sorába lépek nyolczvanezer pengő forinttal úgy, hogy 
ezen összeget nyolc éven át, évenként tíz-tízezer pengő forintjával fogom az 
akadémia pénztárába lefizetni. Az első tízezer forintnyi részlet le fog fizettetni 
általam folyó 1858-ik évi november 1-én mindaddig, míg a nyolcvanezer forint 
tőke befizetve lesz. 3. A hátralevő részletektől száztóli ötös kamatot fogok fizet-
ni. 4. Kivánom pedig, hogy ezen alapítványom kamataival együtt kizárólag az 
akadémia épületére fordítassék, melyben hogy az akadémia sokáig virágozzék 
és nemes rendeltetésének mind inkább  és sikeresebben megfeleljen, lelkem 
legbuzgóbb vágyainak egyike.

      Bécs, Augusztus 14-én 1858.
                                       Báró Sina Simon”
 (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár)
11. Horváth Endre, Az újgörögök, Budapest, 1943, p. 61.
12. Neagu Djuvara, ibidem, p. 115.
13. V.Papacostea, ibidem, p. 415.
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15. G. Bogdan-Duică,  Eftimie Murgu, Bucureşti, 1937, p. 34.
16. Széchenyi István, Hitel, Pest, 1830; Világ, Pest, 1831; Stadium, Leipzig, 1833, 

Wesselényi Miklós, Balitéletekről, Bucureşti, 1833
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20. Andrei Veress, Bibliografia Română-Ungară, vol.II, Bucureşti,1931, p.323.
21. Vajda Pál, A százéves Lánchíd, Budapest, 1942, p. 7–12.
22. Ibidem, p. 12–13.
23. Ibidem, p. 14.
24. „A Budát és Pestet összekötő híd a két város legnagyobb  közüzeme, tetemes 

hasznot hozott már repülőhíd, majd hajóhíd korában is… A hídvám ügyét hiva-
talos rendeletek szabályozták, egy 1772-es német nyelvű röpirat rögzíti, hogy 
kik a hajóhídvám  fizetésére kötelezettek és kik a felmentettek. 1806-ban két-
nyelvű irat jelent meg Pesten „A Dunán fennálló Híd-Vám” ügyében. Az 1820-
as szabálygyűjtemény így kezdődik: „Tekintetes  Nemes Pest, Pilis, és Solt törvé-
nyesen egyesült Vármegyék Rendei szabad Királyi Buda, és pest városait illető, 
s a Dunán fenn álló Híd vámját újra meg határozván, ugyan azt a szükséges  
tudomány, és hozzá alkalmaztatás végett e következendő foglalatban közön-
ségessé teszik…” – Vámmentes volt személyére, kísérőjére és fuvaraira nézve 
a nemesség, papság és katonaság, továbbá vámmentességet élveztek hivata-
los személyek és bizonyos  polgárok. A magyarok megszokták a törvény által 
meghatározott különös gyakorlatot, de például a régi angol családból szárma-
zó, később elmagyarosodott John Paget furcsálkodva jegyzi meg útirajzában, 
hogy egy jobb kabát megszabadíthatja viselőjét minden vámtól és adótól. A 
törvény értelmében ugyanis minden nemes mentes az adófizetéstől, sőt sokan 
a polgárok közül is, és miután ezek a kabátviselő osztályok, a kabát magában 
is kiváltságot biztosít. Kohl, a brémai geográfus pedig egyenesen elképed a hídi 
gyakorlaton, Száznapos utazás az osztrák államokban című úti beszámolójában 
leírja a nagybajszú, markos fogmegeket, akik éles szemmel felismerik a fizetni 
tartozókat, és fizikai erővel kényszerítik rá. „Kezdetben anynyira felháborítottak 
ezek a dolgok, hogy az első napokban a vámszedő tiltakozása ellenére  magam 
is befizettem a krajcáromat, mert szívesebben tartottam az elnyomottakkal, 
mint az elnyomókkal. Eleinte fel sem foghattam, hogyan lehetséges az, hogy 
maguk az előkelő polgárok és a nemesi körök nem járulnak önként a vámsze-
dők elé megfizetni a krajcárokat, amivel ezt a megalázó és méltatlan rendszert 
és botránysorozatokat a moralitás súlyával aláásnák.” – meditál a tudós utazó, 
aki bejárta Európát és Amerikát. Kölcsey Ferenc  jobban ismeri a magyar nemes 
gondolkodásmódját, aki fizetni semmiért sem hajlandó, amint naplójában föl-
jegyzi: „Mi azt is  alkalmasint alkotvány elleni dolognak hisszük, ha szakácsunk 
a pozsonyi piacon petrezselymet pénzért veszen.”

   Széchenyi István már 1831-ben a Világban megpendíti, hogy az építendő 
hídon mindenkinek vámot kelljen fizetnie. Kezdeményezésére 1832 februárjá-
ban megalakul a Budapesti Hídegyesület, József nádort is megnyerik tervüknek, 
majd Széchenyi és az alelnök gróf Stanlein Ede hivatalosan bejelentik  megala-
kulásukat Pest és Buda városánál. A továbbiakban a várossal tárgyal a pénzügyi 
albizottság, melynek munkája szoros kapcsolatban áll a hídvám kérdésével: szá-
mításokat végeznek, hogy mennyit jövedelmezne a híd az előjogok fenntartása 
idején, és mennyi lenne a várható haszon, ha az átkelésnél kivétel nélkül min-
denki leadná a hídpénzt. Stainlein gróf elképzelése szerint a politikai albizott-
ságnak feladata lenne megfigyelni, hogy a magyar nemzet polgárai milyen érzel-
mekkel fogadják ezt az országos jelentőségű kérdést. A reformországgyűléseken 
heves viták dúltak a kérdés körül, amint Pulszky Ferenc summázza Életem és ko-
rom című  visszaemlékezésében „a hídkrajczár fizetése üti az első rést a nemesi 
adómentesség bástyáján… ez volt az első küljele azon szakadásnak, mely a 

      kormánypártban az újabb nemzedéket a régitől  elkülönözte.”
       Kölcsey szatmári követként minden adandó alkalommal kiáll a mindenkire 
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egyaránt kötelező hídvámfizetést elrendelő törvény  mellett, melynek hozama 
az építendő állandó híd költségeit fedezné. „Ha a tariffát mindjárt e mosta-
ni országgyűlés megállítaná, hihetőleg fel számíttatnék: Vámfizetés által hány  
esztendeig térülne meg az építési költség? Akkor törvényt lehetne hozni, hogy a 
kiszámolt esztendőkig minden  ember, kinek a hídon járni kedve lesz, különb-
ség nélkül fizessen; az esztendők végével pedig a járás ismét minden különbség 
nélkül szabaddá tétetnék” – írta Pozsonyban 1832 decemberében. A tőkés rész-
vénytársaság által építendő híd ügyét előkészítő Országos Küldöttség, melyet a 
kortársak hídválasztottságnak neveztek, állandó tárgyalásban állt a városokkal, 
elismerve azok vámszedési jogát. Az Országgyűlési Küldöttség jelentésének 
második pontjában benne foglaltatik, hogy „kivétel nélkül mindenki fizessen 
hídvámot”. Mikor az országgyűlés elfogadta a törvényjavaslatot, elhangzott gróf 
Cziráky Antal országbíró kijelentése: mai napon temettetik el a magyar alkot-
mány. Országgyűlési ülésen fogadta meg Földváry Gábor, Pest vármegye  alis-
pánja, hogy inkább Paksig kerülve fog átkelni a Dunán, mintsem nemes ember 
létére hídvámot fizessen.

       A király 1836. május 2-án szentesítette a nevezetes 1836.évi  XXVI. törvény-
cikkelyt Egy állandó hídnak Buda és Pest közötti  építéséről címmel. Ennek má-
sodik paragrafusa mondja ki, hogy „hídvámot kivétel nélkül mindenki fizetni 
tartozik”. 1839-ben Sina György, József nádor és Verebi-Végh Ignác, nádori íté-
lőmester aláírta az ereditileg huszonkét pontból álló hídszerződést, melyet az 
1840. évi XXXIX. törvénycikk jóváhagyott. A 8. pont intézkedik a vámszedés 
jogáról és tarifáiról: „Egy gyalog személy fizet 1 krajcárt, ugyanaz, ha  vállán 
vagy hátán terhet visz, 2 krajcárt, egy lovas személy minden teher tekintete 
nélkül 4 krajcárt.”  Disznó, birka, bárány, borjú és más kisebb barom két krajcár-
ral adózott, de a fejőstehén már hárommal, kísérője még plusz eggyel. Gulya, 
vágómarha darabonként 5 krajcár. Parasztszekér üresen, ha egy marha húzta 5 
krajcár, ha kettő 8. Terhelt kis szekér egy marhával 8 krajcár, kettővel 14. Nagy 
szekér teherrel, két marhával 20. Egylovas hintó 8 krajcár, kétlovas 11 krajcár, 
négyes fogat 14 krajcár. Bor, must, ser, pálinkával terhelt  szekér nem az igavo-
nók  után fizeti a vámot, hanem akó szerint, négy krajcárával…

       Aprólékos rendszabályok vonatkoznak a közlekedés mikéntjére is: gyalogosok 
a híd jobb  oldalán, járművek a balon közlekedhetnek. Előzni a szerencsétlensé-
gek elkerülése végett  mind lóháton, mind kocsival tilos. Aprópénzről mindenki 
gondoskodni köteles, a vámház nem vált pénzt. A vámjegy a túloldalon leadan-
dó, aki elveszti, újra fizet. A hídon való dohányzás és fedetlen égő holmi átvitele 
tilos.

       A Lánchíd az egyesült főváros szimbóluma, hiszen az állandó híd, mely fizikai 
összeköttetést biztosít a két város között, előfeltétele volt a főváros egyesíté-
sének. Annak, hogy betöltse  ezt az összekötő-integráló szerepét egyik fontos 
akadálya volt „ez a módfelett különös adónem” – fejti ki Gyáni Gábor „Az egye-
sített főváros nagyvárossá fejlődése” című  tanulmányában, mely Az egyesített 
főváros (Városháza, 1998) kötetben olvasható. Idéz egy memorandumot, melyet 
több száz aláírással nyújtanak be német és magyar nyelven budapesti képvise-
lő-testülethez 1874 januárjában: „Miután a testvérfővárosok immár ténylegesen 
egyesítettek és a hídvám az „egy és ugyanazon város” közepette egy ép oly 
képtelen, mint igazságtalan és közkárú, s így a főváros méltóságával, sőt be-
csületével épen meg nem  egyezhető intézmény: felkérjük a tekintetes fővárosi 
képviselőséget, illetőleg bizottságot sürgősen és alázatosan, hogy – a külföld 
és osztrákhon példája szerint – egy czélszerű módról intézkedni kegyesked-
jék, mely szerint a gyűlölt vám megszüntethessék,  jelesen a személyforgalom a 
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lánczhídon (az egyesített Buda és Pest közti főutczán) azonnal és minden  áron 
felszabadíttathassék.”

       A beadványnak nem volt foganatja, a szakértők körmönfont  okfejtésekkel 
bizonygatták, hogy a hídvámrenszer megszüntetése  egy kisebbség érdekét szol-
gálná csupán. A sajtó időnként felhördült, hogy a vámmal terhelt hidak nem  
összekötik, hanem elválasztják a városrészeket, hogy Európában az egyetlen 
város, ahol hídvámot szednek. Végül is 1918. december 1-én szüntették meg a 
vámszedést a Duna-hidakon. Ezt a gyakorlatot visszamenőleges hatállyal törvé-
nyesítette az 1920. évi IV. törvénycikk 27. paragrafusa.”

   (Erki Edit, Egy módfelett különös adónem, a hídvám, In: „Népszabadság”, 
1999. május 26, p. 30.)

25. Vajda Pál, ibidem, p. 23.
26. „Augusztus 24-én volt tehát azon nap, melyen a roppant építménynek alapköve 

letétetett. Az ünnepély délután 5 órára vala rendelve. A katonaság díszruhában 
a híd-bemenettől majdnem a Dorottya-utczának a német színház felé eső végé-
ig két hosszú sorban vala felállítva. Tömérdek nép lepé el az utczákat, és az úton 
levő házak ablakait és karzatait. Az építőudvarba és zárgátba menni kívánók-
nak belépti jegy mellett  ötödfélig áll a szabadon a bemenet. A vendégek meg 
valának kérve, hogy minden szerencsétlenség és zavar elkerülése végett ne ter-
heltessenek magokat a szabott rendhez pontosan tartani, mert a közönség mar 
patrie meg is tör, mert a tolás, rúgás, taszigálás a bemenetnél valóban betűszerint 
irgalmatlan vala és nemegy úri asszonyságot  láték feldúlt fejdísszel és össze-visz-
sza tépett öltözettel  visszatérni, csak hogy legalább lélegzetét megmenthesse.” 
A tudósítás így folytatódik: »Öt órakor megdördültek Ősbudánk bástyáiról az 
ágyúk, Ő cs. kir. fenségök Károly főherczegnek, mit ő felsége apostoli királyunk 
a híd alapkövének letételére kinevezett képviselőjének  és a nádornak indultát 
jelentendő. Mintegy jó óra negyed múlva megzendült a hídudvar bemeneténél 
felállított katonai hangászkar zenéje, az „Isten tartsd meg” népdal melódiáját 
hangoztatván, az érkező fönségek elébe. Majd báró Sina György és Széchenyi 
István gróf vezetése alatt a fenségek, főherczegek, s nádorné ő cs.k. főh. ségével 
s József főherczeggel és Erzsébet főherczegnővel együtt, a Buda-Pesten lévő 
világi, katonai és egyházi méltóságok…”

   (Pesti Hirlap, 1842. augusztus 28.)
27. „A Lánchidat, Széchenyi István gyönyörű alkotását is az árvíz után kezdik épí-

teni. 1839. szeptember 21-én verik le az első cölöpöket, de csak tíz év múlva 
készül el teljesen az »új világcsuda«, mint ahogy annakidején a patriota lelkese-
dés a két Clark remekbe készült művét elnevezte. Hosszú ideig nem volt  párja 
az egész világon a budapesti Lánchídnak. Ma már van a mienknél nagyobb, 
hatalmasabb függőhíd is, de szebb nem sok van. Finom vonalai, karcsú formája, 
nemes architektúrája teszi olyan  igen-igen kedvessé, hogy még a világlátott ide-
gen szeme is megakad rajta. Olyan az egész, mint egy gyönyörű ékszer a szőke 
Duna kígyózó testén.”

   (Pásztor Mihály, A százötven éves Lipótváros, Budapest, 1940, p. 146.)

(In: Lumina 1999, Red. Elena Munteanu Csobai, Giula, 1999, p. 3–10.)
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ARTISTUL ŞI MECENATUL IOAN NACO – NÁKÓ JÁNOS
(1814–1889)

În a doua jumătate a veacului al XVI-lea, în urma distrugerii celor mai de seamă 
centre macedonene din Peninsula Balcanică, numărul acelora care îşi vor că-
uta refugiul în Imperiul Habsburgic va fi din ce în ce mai mare. În felul acesta, 
refugiaţii au încetat să fie supuşi otomani şi s-au aşezat definitiv în numeroase 
centre urbane şi rurale, cărora le-au imprimat o puternică înflorire economică, 
necunoscută pînă atunci.1

 Un număr destul de important de macedoromâni s-au stabilit, în secolul 
al XVIII-lea, în Ungaria. În anul 1769, cînd a fost distrus oraşul Moscopole şi, 
după toate probabilităţile, şi alte cîteva localităţi aromâneşti, macedoromânii 
de aici au trecut în număr mare în Imperiul Habsburgic, în special în Ungaria. 
Locotenenţa domnească din Ungaria a dat dispoziţii autorităţilor de la frontie-
ră, ca, de la aceşti foşti supuşi turci, să ceară date cu privire la vîrsta, naţiona-
litatea, religia, situaţia lor familiară, etc.2 Prin patenta de toleranţă de la 1781, 
Iosif al II-lea, i-a luat sub ocrotirea sa, ca pe unii, care aduceau realmente 
beneficii în marele comerţ al statului. În 1783, printr-o ordonanţă specială, 
împăratul a atras atenţia autorităţilor inferioare din regiunea Buda, „…raţii şi 
grecii neuniţi, care se ocupă cu comerţul în regiunea respectivă, în special la 
Buda, Pesta, Segra, Sânt-Andrei, trebuie să fie păziţi în mod special de orice 
primejdii, pentru că în adevăr ei fac schimb de mărfuri spre marele folos al 
statului”.3 Macedoromânii, după ce primeau cetăţenie, trebuiau să depună 
jurămîntul de credinţă în faţa dietelor din jupani, fapt în urma căruia se încheia 
un act oficial, legalizat.
 Coloniile macedoromâne au fost considerate drept colonii greceşti, iar 
membrii lor numiţi – chiar şi de către românii din Banat şi Transilvania – greci. 
Negustorii macedoromâni şi greci s-au aliat spre a-şi apăra interesele comerci-
ale, dar şi identitatea lor religioasă, ortodoxă. În general, macedoromânii erau 
bilingvi, considerînd ca limbă maternă dialectul macedoromân, în timp ce lim-
ba greacă reprezenta limba lor de cultură, de slujbă religioasă şi de comunicare 
în afaceri sau treburi oficiale.4

 În noua lor patrie, aromânii au adus cu ei o lungă experienţă în comerţ şi 
capitaluri, pe care le-au valorificat rapid, devenind aproape pretutindeni un 
factor catalizator al constituirii unei burghezii comerciale şi financiare. Influ-
enţa lor, a fost relevantă, mai ales asupra populaţiei de la oraşe, unde au pus 
bazele comerţului. Macedoromânii stabiliţi pe aceste meleaguri nu s-au măr-
ginit însă numai la preocupările negustoreşti, ci au contribuit şi la menţinerea 
şi întărirea Bisericii Ortodoxe. Multe biserici  au fost clădite din iniţiativa lor şi 
au fost înzestrate, după aceea, cu icoane, clopote, odăjdii şi multe cărţi sfin-
te.5
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Originea şi familia 

La sfîrşitul secolului al XVIII–lea, au sosit în Banat mai multe familii de mace-
doromâni şi greci din Macedonia. Se estima că au venit 427 de greci şi mace-
doneni, cu nume ca: Diamandi, Scarlato, Gheorghiades, etc. Dintre românii 
macedoneni, fraţii Ciril şi Cristofor Naco au fost cei mai bogaţi. 
 Familia Naco (varianta maghiară Nákó) s-a numărat printre familiile de 
frunte macedoromâne din Ungaria. Membrii acestei familii, alături de mulţi 
alţi macedoromâni întreprinzători, s-au integrat în viaţa economică a Ungariei  
şi Austriei. 
 Familia Naco ajunsă în Ungaria, provine dintr-o foarte veche familie din 
Macedonia. În arborele genealogic al acesteia, se aminteşte, în anul 1382, un 
Cipriano Naco. Acesta a fost căsătorit cu fiica unei familii Rolenz. Din  căsă-
toria lor, primul născut a fost un fiu, Cyrill. Lui i-au urmat, pe rînd, în ordine 
descrescătoare: Constantin, Christoph, Gregor, Theodor, Abraham I, Abraham 
II. Abraham II a avut  la rândul lui doi fii, pe Cristofor şi Ciril. 
 Aceşti doi fraţi, Cristofor şi Ciril Naco – pe atunci supuşi turcilor – s-au 
ocupat, în localitatea lor natală, cu comerţul. În jurul anului 1760, Cristofor 
a plecat în Ungaria, Austria şi a făcut comerţ în oraşele Presburg şi Viena, pe 
cînd, fratele său Ciril, rămas acasă, i-a asigurat marfa necesară, cum ar fi: cere-
ale, fructe exotice şi multe alte lucruri. Cînd, în anul 1770, Cristofor a ajuns la 
armată a fost  urmat  şi  de Ciril şi se pare că, chiar şi aici, cei doi s-au ocupat 
de comerţ.
 Astfel, cei doi fraţi au închiriat, în zona Grob, Sînnicolaul Mare şi Beşenova 
Veche, o mare parte din pămînturi şi au înfiinţat, pe această proprietate, o 
spălătorie de lînă. De aici au furnizat pentru armată lînă, animale pentru tăiat şi 
cereale. În anul 1780, tot ei au înfiinţat, la Viena, o asociaţie de comercianţi, la 
care s-au înscris destul de mulţi oameni. Afacerea lor s-a dezvoltat tot mai mult, 
încât au ajuns cunoscuţi în tot mai multe localităţi, astfel că  însuşi împăratul 
Iosif al II-lea i-a cunoscut şi i-a vizitat, de mai multe ori, la Viena.6 
 În 1781, la îndemnul împăratului Iosif al II-lea, cei doi fraţi au cumpărat, la 
licitaţie, mari suprafeţe de teren în Banat. Domeniul familiei Naco (Nacu sau 
Nákó, în ungureşte), cum ajunsese în scurt timp să fie cunoscut, administrat în 
comun de cei doi fraţi, cuprindea moşii în Sînnicolaul Mare, Comloşu Mare şi 
Teremia Mare. Trei ani mai tîrziu, fraţii au şi fost înnobilaţi cu rangul de mo-
şieri (nemeşi) de Sînnicolaul Mare. Cristofor şi Ciril au administrat gospodăria 
împreună. Din cîştigul anual, dar şi din pagubă, au împărţit totul egal. Afacerea 
celor doi fraţi a rezistat timp de 20 de ani, pînă în 10 mai 1801, cînd a urmat 
împărţirea averilor.
 În 1801, prin tragere la sorţi, moşia din Sînnicolaul Mare le-a rămas urma-
şilor lui Cristofor, iar Teremia - Comloş, urmaşilor lui Ciril. Cristofor şi Ciril, sînt 
străbunii celor două linii, înnobilate ulterior  separat, în care s-a ramificat fami-
lia Naco, la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Aşadar, familia se scindează în două 
ramuri, una la Sînnicolaul Mare cealaltă în Comloşul-Mare şi Teremia Mare.7

Cel mai tînăr, Ciril Naco s-a stabilit la Viena. El s-a căsătorit cu Rosina Haggi 
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Scarlatir. Din căsătoria lor, în 14 septembrie 1786, la Drogreni (Macedonia) s-a 
născut fiul lor, pe care l-au botezat, în capela grecească din Tesalonic, după 
ritualul greco-ortodox, cu numele de Iosif. După ce copilul  a împlinit un an, 
i-a murit tatăl, la 4 octombrie 1787, la Viena.
 Iosif Naco s-a căsătorit cu Constanţa, fiica lui Johann Siffani de Uj Becse şi 
a Fatimei Papapoliso. El însă a murit timpuriu, din cauza unei grele suferinţe 
(tuberculoză pulmonară), în 8 iulie 1816, la Viena. Trupul său a fost dus la Bi-
serica din Nakófalva, în 19 iulie, iar de acolo, în data de 21 iulie, a fost dus la 
Comloş şi înmormîntat în Biserica Ortodoxă Română.
 La moartea sa, pe lîngă soţie au mai rămas şase minori orfani, dintre care a 
supravieţuit doar un fiu, cel născut în Comloş, la 16 septembrie 1814, Ioan. Cu 
toate că soţia a condus averea lăsată de soţul ei, comitele Ludwig Udvarnoky 
de Kis-Jaka i-a recomandat să accepte, ca el să fie curatorul acestei averi.
 La rugăminţile văduvei şi pentru siguranţa poştei, i s-a cerut lui Udvarnoky 
să se mute în satul acela lung, denumit după locuitori chiar „Lunga”, ce făcea 
legătura între Comloş şi Nakófalva. Satul Lunga a fost întemeiat la 1824, pe 
moşia contelui Ioan Naco. Acesta a decis să înfiinţeze o aşezare, pentru a sta-
biliza forţa de muncă, de care avea nevoie pentru propria moşie. El a împărţit 
terenul în loturi de case, pe care le-a dat la 138 de familii de români şi 100 
de familii de germani, toţi fiind folosiţi la lucrările agricole pe moşia lui Naco. 
La început, satul s-a numit Constanţia, în cinstea mamei contelui Naco. Admi-
nistraţia maghiară i-a schimbat numele, în 1888, în Kunszöllős, după numele 
unui lăcaş, care a existat aici din 1743. După 1909,  reprimeşte denumirea de 
Constanţia sau Constanţa, ca după unirea Banatului cu România localitatea să 
fie numită oficial Lunga.
 Constanţa Naco, s-a stins din viaţă la 16 noiembrie 1825, la Livorno în 
Italia, pe cînd era la tratament, şi tot acolo a fost şi înmormîntată.
 Unicul fiu rămas în viaţă, Ioan Naco, a fost încredinţat de unchiul său, 
contele Alexandru Naco, tutorelui său, comitelui Ludwig Udvarnoky, care i-a 
şi administrat averea. Însă această hotărîre a fost anulată, când împăratul a nu-
mit  pe Ignác Hertelendy comite de Torontal. Prin numire, Ignác Hertelendy a 
devenit el  tutorele tînărului orfan  şi administratorul averii acestuia. Ioan Naco, 
fiul lui Iosif Naco şi nepotul lui Ciril Naco, a fost crescut şi educat la Viena şi la 
Pesta, unde a studiat dreptul, timp de 3 ani, la Universitatea Regală din Pesta. 
În anul 1838, cînd a ajuns la majorat, a preluat averea rămasă de la tatăl său şi 
a devenit proprietarul moşiei Teremia (Marienfeld).
 Făcea parte din a treia generaţie de nobili. Cele două anterioare agonisiră 
suficient, pentru ca el să poată dispune domneşte de posesiunile prospere: să 
călătorească, să tocmească supraveghetori de încredere, să locuiască în Pesta 
şi în Viena.
 Prin diploma nobiliară din 8 aprilie 1840, Ioan Naco a obţinut  titlul  de 
„von Marienfeld” (de Teremia) şi, astfel, numele lui complet a devenit: Johann 
Nako von Nagyszentmiklós et Marianfolde (mai tîrziu Nagyteremia).
 Ioan Naco s-a căsătorit, în 1835, cu Anastasia Vucetici din Triest şi a avut o 
singură fiică, Mileva. Tinerii căsătoriţi, împreună cu fiica lor, au stat la început 
mai mult în Pesta şi Viena. În scurtele lor şederi în ţinutul natal, au locuit în 
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Cenadul Sîrbesc, în castelul construit de Iosif Nako, în 1810, apoi, din 1840, 
s-au mutat în castelul construit de Ioan Naco în Comloş.8 
 Din acest an, familia lui Ioan Naco a petrecut mult timp în noul castel, ri-
dicat în centrul Comloşului. Pentru a dispune de un spaţiu mai mare, nobilul a 
expropriat casele  din vecinătate. În locul acestora a amenajat un parc luxos, ce 
se întindea pe zece hectare, devenit, în scurt timp, cea mai frumoasă plantaţie 
de acest fel din Banat. Pentru îngrijirea lui, moşierul a adus grădinari experţi 
din străinătate. Porţile din fier forjat, care dădeau în curtea interioară, au fost  
realizate la Viena.
  Domeniul familei Naco mai cuprindea conacul, format din două aripi, se-
parate de o poartă monumentală, o sală de teatru şi clădirile administrative 
adiacente. Dintre acestea, cea mai mare era hambarul, după cum povestea 
călătorul german Franz Xaver Eckert, în 1857: „Este aici un castel nobiliar, al 
cărui moşier se numeşte Naco, dar care de mulţi ani este mereu absent. Parcul 
castelului este foarte mare şi îmbină utilul cu plăcutul. Clădirea cea mai mare 
este hambarul moşierului, cu trei nivele şi o lungime de 100 de picioare”.9

 Intrarea se făcea pe o poartă somptuoasă din fier forjat, deasupra căreia se 
afla blazonul familiei, iar aceasta era păzită de un majordom. Parcul, inspirat 
dintr-o celebră grădină vieneză, avea mai multe alei acoperite cu pietricele de 
marmură albă, care legau colţurile acestuia de un rondou aflat în centru. Tot 
aici mai fuseseră amenajate două movile artificiale, una din ele fiind folosită 
ca scenă pentru spectacole, la care participau sătenii, cu prilejul unor sărbă-
tori. 

Palatul Nákó – Gresham din Budapesta

În zona cea mai distinsă a oraşului Pesta, pe malul Dunării, aproape de capul 
Podului cu lanţuri, Mayerffy Ferenc a cumpărat, în 1814, mai multe loturi, cu 
scopul de a construi un palat. Însă, peste cîţiva ani, a vîndut aceste loturi co-
merciantului Deron Antal.10

 Pe locul palatului Gresham, în primele decenii ale secolului al XIX-lea, în 
jurul pieţei Roosevelt de azi, numită atunci piaţa de descălecare (Kirakodó 
tér), se aflau un şir de palate proiectate de renumitul arhitect Hild József.  Pe 
partea dreaptă a pieţei, se afla cel mai impozant palat al oraşului Pesta, zidit de 
comerciantul Deron Antal , în 1827, şi cumpărat de macedoromânul Ioan Na-
co-Nákó János,  în anul 1833. Contemporanii, ca de pildă Toldy Ferenc, care 
şi-a cultivat gustul pentru arhitectură la Londra şi Paris, a spus că palatul Nákó, 
cu două etaje, a fost la vremea aceea cea mai pompoasă clădire din Pesta. În 
anul 1869 arhitectul Puscher József a ridicat şi al treilea etaj.
 Înainte de a se construi edificiul  Academiei Maghiare, încăperile vaste ale 
palatului Nákó au servit  ca loc de întrunire a oamenilor de ştiinţă. Primul etaj 
era propriu – zis sediul provizoriu al Academiei Maghiare. În palat au locuit 
mai multe personalităţi cunoscute, printre ca şi Clark Ádám, proiectantul Po-
dului cu lanţuri, sau  pictorul Barabás Miklós,  care a pictat cel mai cunoscut 
portret a lui Emanuil Gojdu. 
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 În 1880, Palatul Nákó a fost cumpărat de Societatea de Asigurare Gresham. 
Clădirea a fost demolată în 1903. Între anii 1904-1906 a fost clădit, în stil se-
cession, palatul Gresham de azi, după proiectele fraţilor Vágó József şi Vágó 
László, respectiv Quittner Zsigmond. Construcţia a costat circa 3 milioane de 
coroane. Aici s-au găsit cele mai moderne apartamente de lux şi birouri ale 
epocii.11

În anul 1912, în Palatul Gresham (la etajul 2), şi-a avut sediul Consulatul Gene-
ral al României din Budapesta. În această perioadă (din 1906), Consul general 
era George C. Derussi. Consulatul Român la Budapesta s-a înfiinţat la sfirşitul 
anului 1879 şi a început să funcţioneze din februarie 1880. Primul Consul ge-
neral a fost Eugen Voinescu.12

În 1952, palatul a fost naţionalizat (a intrat în posesia statului). După 1990 
palatul a trecut în mîna mai multor proprietari. În fine, în 1999, clădirea a fost 
cumpărată de Gresco Rt. Renovarea interioară şi exterioară a palatului s-a ter-
minat în anul 2004. De atunci, aici funcţionează cel mai scump hotel de lux 
din capitală, Four Seasons. 
 Printre numeroasele sculpturi de piatră ale palatului, în partea de sus a 
faţadei, poate fi văzut relieful lui Sir Thomas Gresham, întemeietorul bursei din 
Londra. 

Teatrul lui Naco din Comloşul Mare

Ioan Naco, în castelul său familial din Comloşul Mare, şi-a înfiinţat propriul 
teatru, cu toată recuzita necesară, de cea mai bună calitate.
 Nobil generos, prezentabil şi ambiţios, cu o educaţie corespunzătoare sta-
tutului său social, Ioan Naco a studiat, de plăcere, tehnica şi arta vocală la 
Viena, cu compozitorul şi profesorul de canto italian Luigi Guglielmi.
 A fost un împătimit al teatrului. Bogat şi erudit, el şi-a manifestat într-un 
mod original afinitatea pentru muzică şi teatru: în castelul său nobiliar din 
Comloş şi-a înfiinţat propriul teatru, „un teatru de curte”, după modelul (se 
subînţelege, la scara corespunzătoare) teatrelor de la Curtea regilor Franţei şi 
de la curţile celor mai cunoscuţi conţi mghiari.13

 A fost primul teatru de acest gen din istoria Banatului. Sala avea o scenă şi 
o lojă pentru moşier. Singurul spectator din lojă era contele, a cărui ţinută era 
întotdeauna impecabilă: frac, mănuşi albe şi joben. Încăperea era dotată cu 
toate lucrurile necesare desfăşurării spectacolelor, iar în prelungirea ei se mai 
afla o clădire, care adăpostea recuzita teatrului.
 Pentru spectacolele permanente, Naco a angajat o trupă de artişti şi o or-
chestră, din care făceau parte 21 de muzicieni, din Boemia. Acestora le-a asi-
gurat locuinţă, cu încălzire şi iluminare, precum şi un salariu lunar în bani şi 
cereale, în timp ce capelmaistrului i-a oferit în plus şi o parte din banii încasaţi 
pentru biletele de intrare la spectacol. Pe lîngă acestea, orchestra mai putea să 
cînte la petrecerile din comună, dar numai cu acordul moşierului.14
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Mai tîrziu, Ioan Naco a ţinut, în palatul său din Comloş, două orchestre par-
ticulare: una cu instrumente de corzi şi una cu instrumente de suflat. În jurul 
anului 1860, cele două orchestre aveau circa 20 de instrumentişti, în cea mai 
mare parte din Cehia. Timp îndelungat, dirijorul orchestrei a fost maestrul Luigi 
Guglielmi. Naco a avut un foarte mare respect faţă de artistul italian. În 1847 
i-a plătit cheltuielile de tipografie, pentru editarea operei Buda liberata, scrisă 
de Guglielmi în limba germană.
  Naco a adus la Comloş şi alţi specialişti foarte renumiţi, regizori, coregrafi şi 
scenografi de la Teatrul german şi  de la Teatrul naţional din Pesta. 
 La fiecare stagiune, pe scenă au evoluat actori şi cîntăreţi profesionişti ita-
lieni şi germani, au fost angajate trupe şi directori, iar, alături de ei, adesea a 
apărut pe scenă însuşi amfitrionul, Ioan Naco, în roluri de tenor.
  Pe scena teatrului său, totul a ţinut de o oarecare pompă:   costumele con-
fecţionate din cea mai scumpă mătase au fost brodate cu aur şi argint şi tivite 
cu hermelină. Coroanele au fost din aur pur, iar brîiele de argint şi aur. Mînerul 
sabiei a fost împodobit cu diamante. Coifurile şi calpacele au fost de asemenea 
de aur şi argint pur. Decorul, foarte scump, a fost realizat de  cei mai buni sce-
nografi din Viena şi Pesta.15

 Reprezentaţiile erau organizate foarte minuţios, fiind tipărite chiar şi afişe, 
cu distribuţie şi toate celelelte detalii, ce ţin de spectacol. Cînd o fi început 
Teatrul lui Naco să funcţioneze? Nu am găsit un răspuns categoric. În orice caz, 
din anul 1844 s-a păstrat un inventar, compus din 22 pagini, de format 35×21 
cm, care cuprinde o listă cu 547 obiecte diferite: costume, recuzită, decoruri, 
arme, bijuterii, pene decorative, tricouri de balerini, etc. Un inventar atît de 
bogat nu putea fi al unui teatru începător. Teatrul trebuie să fi debutat cu cîţiva 
ani mai înainte, poate chiar din 1840, cînd s-a finalizat construirea palatului. 
De remarcat, însă, că inventarul, o lume de basm, era plin de costume sicili-
ene, italiene, dalmaţiene, spaniole, franţuzeşti, albaneze, toate luxos ornate, 
însă lipseau din el  costumele populaţiilor, ce locuiau în Comloş şi împrejurimi, 
adică costumele româneşti, sîrbeşti, germane, maghiare.16 
 Naco a invitat la Comloş numeroase trupe de teatru. Aşa a ajuns aici, de 
pildă, şi Déryné cu trupa sa. Pe scenă, alături de operă şi piese muzicale, s-au 
jucat şi piese dramatice sau piese populare. În una dintre acestea, au jucat şi 
bunicii lui Béla Bartók. La spectacolele date la conac se aduna toată aristocraţia 
din împrejurimi şi chiar din zone mai îndepărtate, precum şi funcţionarii moşi-
ilor din jur. Sătenii aveau acces şi ei la spectacole, însă trebuiau să plătească o 
taxă minimă de intrare.
 Spectacolele în acest teatru, care s-au prezentat pentru Ioan Naco, prie-
tenii lui şi nobilii din împrejurimi, au avut, în general, un caracter caritabil, şi, 
după cum am amintit, deseori pe scenă a evoluat şi amfitrionul, Ioan Naco, în 
roluri de cîntăreţ de operă (tenor), scenograf sau regizor.17

 În a doua jumătate a secolului al 19-lea, la opera din Milano, a apărut o 
nouă cîntăreaţă, fermecătoare, frumoasă, cu o voce bună, de care s-a vorbit în 
întreaga Italie şi Austrie.
 După o scurtă hotărîre, Ioan Naco a trimis un intermediar la ea, ca să afle 
cum ar putea să vină la o prezentare pe scena din Comloş. Pretenţiile cîntăre-
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ţei, pentru a accepta să vină, au fost de 1000 florini şi  un însoţitor, care să o 
aducă şi să o ducă înapoi.
 Masa, care s-a oferit, la această reprezentaţie, cîntăreţei dar şi celor care au 
venit din lung şi lat, oaspeţilor, a costat foarte mult, cheltuielile acestei seri s-au 
ridicat la o sumă, cu care se putea cumpăra două moşii. Aceeaşi reprezentaţie, 
cu mare fast şi cheltuială, a urmat şi  la Pesta şi Viena, unde Ioan Naco avea cîte 
un palat.18

Trupa lui Pascaly şi Eminescu pe scena teatrului lui Naco
 
Anul 1868 este unul din cei mai generoşi ani ai biografiei poetului. Eminescu 
era atunci secretar şi sufleur în trupa lui Pascaly. După stagiunea de iarnă a tea-
trului bucureştean Millo-Pascaly, care nu dăduse rezultate dorite, artiştii s-au 
împărţit în două grupe, cu scopul de a pleca fiecare în turneu, crezînd că vor 
avea mai mult noroc în oraşele din provincie. În Moldova a plecat trupa con-
dusă de Matei Millo, iar în Transilvania, artiştii rămaşi, ataşaţi de Mihail Pascaly, 
printre care şi Mihai Eminescu. Din compania lui Pascaly făceau parte artistele: 
Matilda Pascaly, Maria Gestianu, Catinca Dumitrescu şi Maria Vasilescu, pen-
tru care Eminescu avea un sentiment deosebit de admiraţie, apoi artiştii Mihai 
Pascaly, Ioan Gestianu, Ioan Săpeanu, Simion Bălănescu, Petre Vălescu, Victor 
Braivald şi Mihai Eminescu.
 Întîiul popas al turneului a fost la Braşov, unde trupa lui Pascaly a sosit pe 
data de 16 mai 1868. Al doilea popas al trupei a fost la Sibiu. Au fost primiţi 
cu aceeaşi dragoste şi cu aceleaşi elogioase aprecieri, strecurate chiar şi-n pre-
sa germană. Din Lugoj, unde s-a deplasat în continuare trupa lui Pascaly, un 
corespondent al Albinei de la Pesta îl trecea şi pe Eminescu în rîndul actorilor, 
ceea ce, pare-se, concordă şi cu alte relatări, ce-l amintesc pe tînărul poet  
făcînd figuraţie în Răzvan şi Vidra a lui Haşdeu. Acelaşi corespondent elogiază 
felul în care domnişoara Maria Vasilescu, „pronunţă limba cea dulce româ-
nească, cu efect plăcut”, şi-i conferă titlul, în aparenţă modest, de „mărgea 
preţioasă a societăţii dramatice”. De la Lugoj, compania teatrală a sosit la Timi-
şoara, unde a dat reprezentaţii în serile de 28, 30 şi 31 iulie 1868.19

 La reprezentaţiile teatrului românesc în Timişoara au venit să asiste şi Vin-
cenţiu Babeş, împreună cu Alexandru Mocioni, deputaţi în dieta de la Budapes-
ta. Alexandru Mocioni avea atunci 27 de ani şi era cel mai tînăr membru al 
parlamentului maghiar. La spectacole a luat parte, împreună cu familia şi suita 
sa de prieteni, şi Ioan Naco din Comloşul Mare. El i-a invitat pe artiştii ro-
mâni să-şi facă timp, să vină şi la conacul său, pentru a da reprezentaţii în faţa 
populaţiei locale. Se ştie că artiştii români s-au deplasat, împreună cu Mihai 
Eminescu, într-o echipă mai redusă, dar nu s-a putut afla data, cînd au fost la 
Comloşul Mare, şi nu se ştie, ce piese au jucat. Probabil acest lucru s-a întîm-
plat într-una din zilele următoare, cînd făceau pauză la Arad. 
 Proiectul de a continua turneul de la Arad, prin Pesta, la Viena, a trebuit 
să fie modificat. S-au îmbolnăvit cîţiva actori cu roluri principale, de care nu se 
putea lipsi teatrul, iar Matilda Pascaly, după prima reprezentaţie de la Timişoa-
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ra, a dat naştere  unui copil. Al treilea spectacol n-a mai avut loc la 3 august, 
ci la 31 iulie, iar repertoriul a trebuit modificat, programîndu-se piese, în care 
Matilda Pascaly nu mai avea rol.20

 Despre naşterea copilului relatează şi revista Familia astfel: „În numărul tre-
cut amintirăm de fericita înmulţire a familiei dlui Pascali la Timişoara; acuma 
un corespondinte ne mai împărtăşeşte, că nou născutul s-a botezat miercuri 
în 5 august în suburbiul Fabric, dîndu-i-se numele Andrei Claudiu, şi că naşul 
a fost  Andrei Mocioni, substituit de dl căpitanu orăşenesc Petru Cermenea.”21 
Botezul a fost săvîrşit de protopopul Melentie Drăghici, personalitate cunoscută 
a mişcării naţionale din Banat.
 De la Timişoara, trupa s-a dus la Arad, unde a stat aproape o lună. Aici 
ţăranii din comitatul Zărandului au venit, cale de două zile pe jos, ca să vadă 
teatrul românesc. Comunitatea românească din Arad i-a oferit lui Pascaly un 
pocal de argint. În Arad, Pascaly, împreună cu soţia sa, a fost găzduit în casa 
avocatului arădean Ioan Popovici-Desseanu (originar din Bichiş). În această 
casă, Iosif Vulcan a făcut cunoştinţă personală cu marele poet român Mihai 
Eminescu, care, în 1865, debutase în foaia pestană Familia. Redactorul şi di-
rectorul Familiei i-a schimbat şi numele din Eminovici în Eminescu. Cu ocazia 
acestei întîlniri, Vulcan a obţinut de la Eminescu poeziile La o artistă şi Amorul 
unei marmure, publicate apoi în Familia din 18/30 august 1868.22 
 Fiind trupa descompletată, din cauza îmbolnăvirii unor actori, reprezenta-
ţiile de la Arad au avut loc cu pauze între ele. Turneul n-a mai putut fi continu-
at, conform planului,  pînă la Budapesta şi la Viena. În pauzele dintre spectaco-
lele de la Arad, artiştii, grupaţi în formaţii mai mici, s-au deplasat prin centrele 
româneşti, unde fuseseră stăruitor invitaţi, şi au improvizat reprezentaţii cu 
program redus, oferind publicului comedii sau alte piese, după posibilităţi. 
 Astfel au ajuns să dea spectacole şi la Comloşu Mare, chemaţi fiind la do-
meniile familiei Naco. Desigur Ioan Naco le-a pus la dispoziţie artiştilor români 
toate mijloacele de transport şi le-a plătit şi onorariile cuvenite. Trupa lui Pas-
caly a auzit despre Ioan Naco,  că e mare iubitor de teatru. Au aflate despre el 
că făcea multe călătorii la Pesta şi Viena, în stagiunile  teatrale, numai cu scopul 
de-a participa la spectacole.23

 Despre vizita lui Mihai Eminescu în această fruntaşă comună din nordul 
Torontalului, unde a venit în vara anului 1868, cu o echipă a companiei de 
teatru Pascaly, ca să dea reprezentaţii,  s-au păstrat cîteva menţiuni scrise de 
protopopul Dr. Ştefan Cioroianu din Comloşu Mare. Multe amănunte nu se 
cunosc. Se ştie că şi poetul Iulian Grozescu, originar din Comloş, a stăruit pe 
lîngă Eminescu, să vină, într-o zi de pauză, cu cîţiva artişi la Comloşu Mare, să 
prezinte piese pe scena lui Naco. 
  Despre această prezenţă a lui Mihai Eminescu şi a formaţiei teatrale în 
Comloşu Mare a rămas şi o mărturie scrisă într-o carte bisericească, pe care 
o ţinea la  mare preţ, pentru valoarea ei documentară, protopopul Dr.Ştefan 
Cioroianu. El vorbeşte de menţiunea înregistrată în această carte, bine păstrată 
printre cele vechi din Biserica Ortodoxă Română de la Comloş.24
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Artistul şi mecenatul  Ioan Naco

Ioan Naco a fost un susţinător al artelor, muzicii şi teatrului. I-a plăcut frumo-
sul şi elegantul şi în arhitectură. A avut palate frumoase şi impozante în Pesta, 
Viena şi Comloşu Mare.
 Ioan Naco a fost însă atras şi de artele plastice şi picta şi el. La Pesta, între 
anii 1840–1850, s-a afirmat ca peisagist. Lucra în plein air, plecînd la peisaj, 
spre mare, dar a lucrat foarte mult şi pe malul Dunării, nu departe de palatul 
său. 
 Prima expoziţie, la care a participat, a fost cea din 1840, care a fost orga-
nizată de Pesti Műegylet,25 societate în care a fost membru activ. El a expus 
numai peisaje, dintre care două ne sînt cunoscute. Şi anume Tengeri táj şi 
Hajótörés.26

  Avem impresia că Naco a pictat şi desenat pentru sine, mai ales peisaje. 
Nu se cunoaşte opera sa, poate se găsesec tablouri pe la particulari. În colecţii 
publice nu se află decît lucrările mai sus amintite, păstrate acuma la Galeria 
Naţională Maghiară din Budapesta. Naco a folosit culori foarte închise, iar tră-
săturile peisageistice sunt cele caracterisitice epocii romantice.

Fiind negustori bogaţi şi iubitori de cultură, macedoromânii din Austro-Ungaria 
au contribuit considerabil la mişcarea naţional-culturală românească. Mediul din 
Viena şi Budapesta a fost favorabil dezvoltării conştiinţei naţionale a aromânilor 
stabiliţi în aceste două centre.
       Dintre familliile distinse din Pesta şi Viena, care au făcut foarte mult şi pen-
tru cultura şi ştiinta din Ungaria, le enumerăm pe cele ale lui, Sina, Dumba, 
Naco, Gojdu, Mocioni, Grabovszky, Manno, Muciu, Derra, etc. Prosperitatea 
financiară, de care s-au bucurat unii membri ale  acestor familii, le-a permis să 
susţină material diferite acţiuni şi manifestări culturale româneşti din Ungaria, 
să susţină material studenţii români din Transilvania, Banat şi Maramureş aflaţi 
la studii la Pesta, dar în acelaşi timp să suţină material şi diverse iniţiative, care 
s-au finalizat prin întemeierea unor instituţii reprezentative ale statului ma-
ghiar, precum Academia Maghiară, Academia Militară „Ludovika”, Academia 
Comercială sau Teatrul Naţional Maghiar.

Ioan Naco a făcut numeroase acte de binefacere în Comloş, Cenad, Budapesta 
şi alte părţi. A dăruit mult pentru scopuri culturale, filantropice şi bisericeşti. 
Spre exemplu, în Biserica din Cenadul Mare, la proscomidier, se află un po-
tir de argint aurit cu inscripţia: „Donat de Ioan Naco din Sînmiclăuşul mare 
1834”.27 
 La fel ca tatăl său, Iosif Naco, şi Ioan s-a implicat activ la infiinţarea unor 
importante instituţii, precum: Academia Militară „Ludovika” din Pesta. Iosif 
Naco, în 1809, cînd au început înscrierile de ajutorare pentru construirea şi 
înfiinţarea acestui edificiu, s-a găsit printre membrii fondatori, cu 10.000 Frt.  
În anul 1884, Ioan Naco înfiinţează o Fundaţie pentru ajutorarea studenţilor, 
care studiază la Academia Militară din Pesta.28 
 Însă, cele mai importante contribuţii financiare ale sale, au fost cele care 
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au servit la întemeierea Teatrului Naţional din Pesta şi, în mod deosebit, la în-
fiinţarea Academiei Maghiare, suma donată fiind de 10.000 de florini. În plus, 
pînă la construirea sediului Academiei Maghiare, forul ştiinţific maghiar fondat 
de Széchenyi István a activat în palatul Nákó din Pesta.

A fost şi boem Ioan Naco?

Precum am amintit mai sus, Ioan Naco a fost căsătorit cu Anastasia Vucetici din 
Triest. Ea a fost o soţie bună, care s-a implicat în afacerile soţului şi nu arare-
ori, pe cînd acesta era călătorit, a luat hotărîri sau a comunicat poziţia familiei 
în diferite probleme. Ioan şi Anastasia Naco au avut trei copii. Dintre aceştia 
au murit o fiică, la vîrsta de doi ani jumătate, şi un fiu la cîteva luni. Singura 
moştenitoare, care le-a rămas, a fost fiica născută la 25 august 1838, Mileva.29

 În „Cronica familiei Naco”, apărută în cartea profesorului Hans Diplich, 
din 1983, se spunea despre nobil că „a fost un iubitor al fastului, înclinat spre 
risipire, a cărui pasiune spre jocuri costisitoare a înghiţit sume uriaşe”. Stilul de 
viaţă risipitor al lui Ioan Naco l-a adus în pragul falimentului, iar moşia a fost 
pusă sub supraveghere, pentru asigurarea plăţii datoriilor. 

El a lăsat administrarea averii sale, directorului său, fără a se interesa de ceva.
Ioan Naco a fost un conservator, care nu a  acceptat uşor lucrurile noi. Astfel pe 
drumul de la Seghedin spre Timişoara, care trece prin Comloş, a fost prevăzut 
să se facă o cale ferată. Proiectul era făcut însă consilierul satului Comloş şi 
Jimbolia l-a informat pe Naco că, prin întretăierea cîmpului lui, o să aibă numai 
pagubă, existând şi pericolul de incendiu, din cauza locomotivei care emană 
flăcări, astfel că Naco nu a plătit onorariul avocatului, în cazul care se va hotărî 
să obţină construirea căii ferate.
 Cheltuielile acelui lung proces, viaţa de huzur a proprietarilor, dar şi greşe-
lile administratorilor proprietăţilor au dus la datorii foarte mari proprietarului. 
Cînd, în anii 1870, datoria a trecut de 1000, s-a pus sechestru pe averea lui 
Ioan Naco.
 Palatul lui din Pesta a fost vîndut în 1880, fabrica de bere şi o parte din 
pămînturi au fost închiriate. Administrarea pămînturilor s-a făcut într-un mod 
foarte riguros. Proprietarului de pămînt i s-a dat o rentă, iar restul s-a folosit, 
pentru a ţine proprietatea spre îngrijire.30

La începutul anilor 1880, Ioan Naco s-a retras în palatul său din Viena, unde a 
trăit tot restul vieţii lui în tăcere.
 Anastasia a murit, la Viena, în 1875, dar a fost adusă şi înmormîntată, în 
cripta familiei, din Biserica Ortodoxă Română din Comloş.
 Ioan Naco a murit la Viena în data de 19 martie 1889. Trupul neînsufleţit, 
al celui care, în viaţa lui, nu a urcat într-un tren, a fost dus cu trenul pînă la 
Kikinda, apoi dus la Comloş, în 25 martie, şi înmormîntat în cripta familiei la 
Biserica Ortodoxă Română, alături de alţi membri ai familiei, printre care tatăl 
său şi  soţia lui.
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Fiind darnic de mînă peste măsură, împătimit al culturii, literaturii, teatrului şi 
călătoriilor, bogatul nobil Ioan Naco a ajuns la vîrsta maturităţii într-o situaţie 
financiară precară, din care a ieşit, totuşi, după 1856, în urma căsătoriei fiicei 
Mileva cu Giulio Capece Zurlo Duca di San Marco.
 Cu ocazia căsătoriei, Mileva a trecut la religia catolică şi apoi a devenit 
o donatoare asiduă pentru lăcaşurile de cult catolice de la Comloş, Cenad, 
Teremia Mare, dar şi de la Pesta. Văduvă din anul 1888 şi ajungând o adîncă 
bătrîneţe, a murit, în anul 1926, la Comloş. Însă a fost înmormîntată alături de 
soţ, în biserica catolică din Pesta „Jó Pásztor”, pe care ei au ctitorit-o. Nu au 
avut copii, şi astfel cu ea s-a stins ramura nobilă al cărei începător a fost Ciril 
Naco.31
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Kirakodó-tér és Szarka-utca (ma Zrinyi-utca) találkozásánál, amelyeket mindkét 
tulajdonos rövidesen elcserélt Mayerffy Ferenc budai és kőbányai ingatlanaival. 

   Telekkönyvileg csak 1814 november 17-én írták át Mayerffy nevére az ily 
módon keletkezett egységes telektömböt, amelynek területe 1046 négyszög-
ölet tett ki. A következő tulajdonos Deron Antal nagykersekedő lett lett, aki 
1829. március 19-én megvásárolta 100.000 bécsi értékű forintért a házhelyet 
Mayerffytől az 1827 január 18-án kelt adás-vételi szerződés alapján. Deron 
Antal pár esztendő leforgása alatt meghalt, özvegye pedig gyermekei nevében 
értékesítette a már akkor beépített ingatlant, amelyet 1833. június 3-án nagy-
szentmiklósi Nákó János szerzett meg 230.000 váltófotintért. A lipótvárosi te-
lekkönyvben 28., később 295. számmal jelölték meg a telket, melynek területét 
a Mérlegutca, Kirakodó-tér és Szeka-utca határolták, tehát három homlokzati 
része volt. 

    A ház épitéséért elsőízben Mayerffy Ferenc folyamodott a Szépítő Bizott-
mányhoz 1812-ben. A terveket Polláck Mihály építész készítette és pedig há-
romemeletes házra. A Szépítő Bizottmány a tervek jóváhagyása érdemében 
nem nyilatkozott, az ügy tehát befejezetlenül maradt. (Verschönerungs Archiv 
758.) Ennek okát két szempontból magyarázhatjuk meg: vagy volt a Szépítő 
Bizottmánynak már egységes elgondolása a Kirakodó-tér házainak épitési mó-
dozataira nézve, mely szerint csak kétemeletes házat lehetett építeni, vagy nem 
volt, ami természetesen a jóváhagyás elhúzódását eredményezte. A későbbi 
évek az első feltevést igazolták, mert a Kirakodó-tér palotái mind két emelet 
magasakra készültek (…).”

   (Dr. Rokken Ferenc: A Ferenc Józesf tér, In: „Tanulmányok Budapest Múltjá-
ból 2. „ Budapest, 1933, p. 52-53)

11. „(…) A Gresham helyén korábban is ház állott, Hild József a régi Pest varázsla-
tos városképi együttesét alkotta meg a mai Roosevelt tér helyén lévő Kirakodó 
téren, melyet az akkori Európa legszebb terének tartottak. A két-három emele-
tes klasszicista paloták sorában állt a híres Nákó-ház, mely Pest legmonumen-
tálisabb magánépülete volt. A nagy műveltségű irodalomtudós, Toldy Ferenc, 
aki Londonban, Párizsban és Itáliában csiszolta építészeti ízlését, így írja le az 
1834-ben megjelent Hazai Almanachban: „Itt vonul el  párhuzamosan a folyóval 
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mintegy negyvenöt ölnyi hosszúságú, három felől szabadon álló Nákó-palota, 
melynek termeiben az Akadémia tartja gyűléseit. Az egész mű kétemeletnyi, 
kiálló közepét tizennégy félmagaslatú jóniai rendbeli oszlop díszíti, s olasz tete-
jét egy ékes kő ballustrad veszi körül. A milly nagyszerű és fényes ezen palota 
külseje, olly meglepők annak lebegő hágcsói mellyeknél pompásabbat láthatni 
sok helyt, de mesterségesebbet és merészebbet sehol sem. Az épület nyugat-
éjszak szögletében található kerek hágcsó, melly világítását üveg tetején által 
nyeri, száztizenöt lépcsőből áll, s a földszinttől padlatig, csak egyik végével falba 
eresztve, márvány testével szabadon leng, e mellett szinte ölnyi szélességű, s 
három helyt, hol az emeletek belé nyílnak, egy-egy négyszegölnyi tér ad helyt 
a pihenőnek. Megjegyzést érdemel, hogy a lépcsők szélessége s magassága fo-
konként csak néhány vonalnyival fogy, s a járó sem rengést nem érez rajta, sem 
fáradást. A délnyugati kapuszínbe nyíló hágcsónak, mely szegletformára van 
alkotva, csak felső harminczhárom lépcsője lebeg, de épen e forma, a nagyobb 
szélesség s az osztályok lebegő masszáinak roppantsága, mint nekem látszik, 
gondolatban még bátrabb, s számolásra nehezebb feladása a mesterségnek. A 
néző nem győzi csodálni a művész bátorságát és  bizodalmát, mellyel illy súlyú 
szikladarabokat, látszató legnagyobb könnyűséggel, felfüggesztett, s nem tagad-
hatom, némi titokzatos borzadás fogott el, midőn lábam e remek lengő alapja-
ira először bocsátkozott. Azóta hasonlót, de kisebbet, sokat láttam, s szemem  
Hildnek ezen kedvenczeiben bízni kezd (…).

   (…) A Nákó család gazdagságáról legendák keringtek, ez ragadta meg Jókai 
fantáziáját is aki egy Nákóról mintázta a Cigánybáró alakját. Az új kereskedői, 
iparosi, bankári réteg reprezentációs igényét fejezi ki a Kirakodó  tér pompás 
palotasora, melyet Hild József kivételes művészi igényességgel valósított meg. A 
tér frontjának középső épületét Deron Antal nagykereskedő építtette, és 1833-
ban került Nákó János tulajdonába. (Széchenyi István megvalósult eszméje, a 
Magyar Tudós Társaság a ház első emeletén talált ideiglenes otthonra.) 1869-
ben Pucher József építész háromemeletesre bővítette a palotát, melyet 1903-
ban lebontottak, és 1906-ban épült helyére a máig álló szecessziós Gresham-
palota – Budapest egyik legértékesebb ingatlana (…).” 

   (Erki Edit, A Gresham és a Nákó, In: „Népszabadság”, 1998. november 5. p. 
40.)

12. Calendarul „Poporului Român”, Red. Dimitrie Birăuţiu, Budapesta, 1912, p. 83-
87. 

13. Stevan Buganski-Claudiu Călin Traian Galetan-Sergiu Soica: Din trecutul 
Comloşului, Timişoara, 2008, p. 4-5.

14. Mara Carpencu Pop, ibidem.
15. „Nákó János, gazdag Torontál-megyei földbirtokos, nagy rajongója volt a ze-

nének. Bécsben egy Luigi Guglielmi nevű olasz zeneszerzőnél és énektanárnál 
képeztette hangját s olyan nagyra becsülte mesterét, hogy a magyar zenekultúra 
érdekében Pestre akarta hozni. 1845-ben meghal a Nemzeti Színház énekmes-
tere, Binder Sebestyén, a ekkor Nákónak sikerült Guglielmit a helyére szerződ-
tetnie.

  Guglielmi mindössze egy évig maradt a Nemzeti Színház kötelékében. Ekkor 
Nákó János nagykomlósi kastélyának színházában alkalmazta az olasz  mestert 
és egymás után mutatta be operáit meghívott közönség előtt. A Nákó-féle kas-
télyszínházról részletes beszámolót közölt a Honderű egyik 1847-iki számában 
a lap szerkesztője, Petrichevich Horváth Lázár, aki maga  is nagy zenerajngó 
és Guglielmi művészetének lelkes pártfogója volt. A „Heti szemle” c. rovatban 
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megjelent tudósítást gazdag adatanyagára és nagy forrásértékére való tekintettel 
teljes egészében adjuk közre.

   „Nákó János úr komlósi kastélyában m. hó 27-én adatott az első olasz opera. 
Nákó J. úr, maga szenvedélye énekes, sokat áldoz a művészet e szép  nemé-
nek pártolása-, honositásáre. A legizletesebb festményű diszítmények, pompás 
ruhatár és minden más szükségesekkel ellátott csinos színházkat fogadja be a 
vidék minden zenekedvelő lakóit.

   A dalkar tizennyolc fiatalhangu derék műkedvelőkből, a zenekar pedig  36 
tagból áll – kik között nem egy jeles művész. Sugó, hajfodrász és  gépészek 
a legavatottabb, a legműértőbbek. – Az egyes partiekra hölgyek közöl Nico-
lai maestronak egy már a milánói Scalaszinpadon is tetszéssel föllépett jeles 
tanítványa Stradion Paula kisasszony és Sgra Callista Fiorio, a legjobb olasz 
contraaltok egyike, különös dicséretre méltók, miként az  ismeretes Paltrinieri, 
meg az olaszországi szinpadokról a komlósi stagionéra  meghozatott Smitter és 
Fiorio urak a legművészibb követelések szerint is megütik mértékét egy derék 
bariton, basso és basso buffónak. A tenorszerepeket maga a műmecénási háziúr 
– ki egyszersmind igen értelmes rendező is – szokta olly buzgó szorgalommal, 
mint dicséretes műmagasztaltsággal elénekelni. Az egésznek összetartó ékkö-
ve Maestro Guglielmi, a Nemzeti Színház volt énekmestere. E derék műszerző 
egyike most az olasz operaírók legjelesebjeinek. Buffo nemben ma legelső (…). 

   E jeles compozitort egy évig vala szerencsés saját tagjai közé számithatni a 
nemzeti szinház, s bár dalműveit minden díj nélkül e nemzeti  színpadnak föl-
ajánlotta, bár azokhoz Nákó úr saját fényes ruhatárát felajánlani sziveskedett, 
bár egy-két legjelesebb műveinek – ritka önmegtagadásal – magyar bajtársa 
birálata alá bocsátani elég szerény vala; bár csekély magunk, kik a művek becsét 
ismertük, nem keveset fáradoztunk annak színpadra hozásában: mindamellett 
mégis daczára ama világhíres magyar vendégszeretenek, nem vala képes nem 
csak hogy adatni benyújtott műveit, sőt azokban az illetők még bele sem tekin-
tette, sőt bár próbakép annak még csak nyitányát sem mutatták be nekünk sem 
Bertay úr, sem Ráday gróf, sem senki.

   A derék maestrót kikergette állásából a marakodó irigység, buta elfogultság 
és más számosnál számosb eredendő bűnei magyar színpadoknak. Guglielmi úr, 
ki bécsi fényes állását szilárd hangulatunak látszott igéretek fejében a nemzeti 
színpad melletti soványka hivatalért  odahagyta olly remény fejében, miszerint 
tagja levén egy nemzeti műintézetnek, szabadabb mezeje nyiland egyszersmind 
zenetehetségeinek kifejtésére – azon hibás számitásra alapitott reményeit füstbe 
menni, bécsi biztos állását chimaerákért feláldozni, s a nemzeti színház melletti 
hivatalától azon ürügy alatt búcsút venni kénytelenittetett, mert mondának ők, 
a pénztár énekmestert fizetni nem győz. Igazi okának azonban az állittatik (….).

   A három első előadás a komlósi szinpadon volt. M.hó 27-d. 31-d s.f. h. 8-d 
estéjén. Ezidén a staggio Guglielmi úrnak Buda liberata (Buda visszavétele) 
czimű művével nyittatott meg. (…).

   Az emlitett előadás jótékony czéllal lévén összekötve, s ezen első dalmutat-
vány egyszersmind a Nagy Becskereken Verzár tudor úr fáradhatatlan közre-
munkálása által újonnan fölállitott kisdedovod alaptőkéjének gyarapitására 470 
pengő forintot jövedelmezvén: Nákó úr illykép a kellemest hasznossal vegyitni, s 
a művészet oltárára áldozott fölöslegét egyuttal az emberiség javára is kamatoz-
tatni érti. Meg kell itt még emlitenünk, hogy ő maga Nákó Jánosné assz. egész 
nyaratszaka több mint 200 háziszegénynek osztja ki saját kezeivel a jótékony-
ság tápláló áldásait. A szini előadásokat pompás vacsora követi (egy kertben e 
czélra fölállitott és igen szépen diszitett szinsátorban), mellynek bevégeztével 
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a vendégek ujra a szinházterembe vezettetnek, s viradtig tánczolva vigadnak.
   Luigi Guglielmi operái közül egy sem került szinre a pesti magyar és német 

szinházban. Egyik, talán éppen legjelentősebb művének német nyelvű szöveg-
könyve azonban megjelent 1847-ben Pesten Nákó Jánosnak ajánlva:

   Die Befreiung Ofens (Buda liberata). Oper in drei Acten von Giacomo Sacche-
ro. Die Musik ist eigens Komponirt und dem wohlgeborenen Herrn Johann Nákó 
von Nagy-Szent-Miklós gewidmet von Luigi Guglielmi. Pesth, 1847, Gedruckt bei 
Landerer und Heckenast. 24 p.

   Valószínű, hogy ez az eddig ismeretlen szövegkönyv Nákó János anyagi tá-
mogatásával jelent meg abból a célból, hogy felhívja a pesti színházak figyelmét 
Guglielmi munkásságára. Ezt a feladatot azonban mint láttuk nem tudta betöl-
teni czélját (…).”

   A nagykomlósi előadások diszleteiről azonban fennmaradt néhány adat. A 
Petrichevich Horváth Lázár által említett szép díszleteket Engerth János készí-
tette. Engert mint festő és diszitő 1810 után a pesti német színházban kezdte 
pályafutását, s itt működött a harmincas évek közepéig.

   Ezután a Nemzeti Színházhoz került s feltűnést keltett szép diszleteivel. Töb-
bek között ő készítette Weber A bűvös vadász és Donizetti Marino Faliero c. 
operáinak diszleteit is. 1845-ben azonban már kilépett a színház kötelékéből 
és Nákó János nagykomlósi kastélyszínháza részére dolgozott. Megfestette a 
színház előfüggönyét és több olasz opera díszleteit.” (Staud Géza, Magyar kas-
télyszínházak 3. (Szinháztörténeti könyvtár 15.), Budapest, 1964, p. 105–110.)

16. Stevan Buganski-Claudiu Călin Traian Galetan-Sergiu Soica, ibidem., p. 5–6.
17. Kastélyszínházak Magyarországon, In: „Magyar Színháztörténet 1790–1873”. 

Szerk: Kerényi Ferenc, Budapest, 1990, p. 28.
18. Sergiu Soica, ibidem., p. 147–148.
19. Maria Berényi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula, p. 

113–115.
20. Aurel Cosma, Prin Timişoara de altădată, Timişoara, 1977, p. 119–123.
21. Familia, 1868, nr. 27, p. 323.
22. Maria Berényi, ibidem.
23. Aurel Cosma, ibidem. p. 120.
24. Sergiu Soica, ibidem., p. 160–162.
25. „(…) A művészeti egyesületet 1839-ben – a szervezett művészeti élet intéz-

ményrendszerének hiánya miatt – külföldi, elsősorban ausztriai mintára eladás-
sal egybekötött kiállítások rendezésére, ill. kortárs képzőművészeti alkotások-
ról készült műlapok kiadására és terjesztésére hozták létre. Első elnöke Trefort 
Ágoston volt. Első kiállításukat 1840-ben a pesti Redoute-ban (Vigadó) rendez-
ték meg. Bár a műegyletet szinte megalakulásától s az első kiállításoktól kezdve 
sok hazai bírálat, sajtótámadás érte azért, hogy túl nagy teret enged a külföldi 
– főleg német és osztrák – művészek alkotásainak, a művészeti közélet fejlesz-
tésében és a kortárs művészet iránti érdeklődés felkeltésében és növelésében 
játszott szerepe vitathatatlan. 1859-ben, a következő évben sokszorosításra és 
terjesztésre kerülő műlapra kiírt történeti festménypályázat első díját a kritika 
és a közönség megelégedésére Madarász Viktor kapta meg a Hunyadi László 
siratása című, Párizsban is nagy sikert aratott festményével. Az 1869-ben fel-
oszlott egyesület feladatát később részben a Magyar Képzőművészeti Társulat 
vette át. (…)”

   (Szvoboda G.: A Pesti Műegylet megalakulása és első kiállítása 1840-ben, In: 
„Ars Hungarica”, 1980, 2. sz., p. 281–321.)

26. „(…) AZ ELSŐ MAGYAR MŰVÉSZKIÁLLÍTÁST a Pesti műegylet (a jelenlegi Kép-
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zőművészeti Társulat) 1840 évben rendezte. Külön katalógus erről a kiállításról 
valószínűleg nem jelent meg és így mindössze valami prospektusféle lehetett 
az, melyet egy-egy nevesebb magyar lapnak a társulat elküldött. Megjegyezzük 
még azt, hogy bár e prospektus a művészek magyar származását rendszere-
sen feltüntette, több helyen mégis elhanyagolta, holott úgy a művész magyaros 
neve, mint a mű magyaros tárgya ezt kívánatossá tette volna, így több elfe-
lejtett művésznél nehéz lesz annak a megállapítása, vajjon magyar volt-e. Az 
itt megemlített magyar művészek munkáit 1840-ben az Athenaeum közölte, 
szórólszóra úgy, arnint a prospektus azokat felsorolja. (…) 

   – Nákó János (Pesten, Rakpiac, saját ház): 4–5. 
          (A rajnai zuhatag‚ s egy sweizi várostáj.)
      (Művészet, Szerk: Lika Károly, 1909, 6. sz., p. 397–416.)
27. Gheorghe Cotoşman, Comuna şi bisericile din Giridava-Morisena-Cenad, Ed. II-a, 

Timişoara, 2009,  p. 82.
28. Képviselőházi irományok, 1881-1886. XVII. kötet. 650.sz.
29. Stevan Buganski-Claudiu Călin Traian Galetan-Sergiu Soica, ibidem., p. 7.
30. Sergiu Soica, ibidem., p. 148–149.
31. Stevan Buganski-Claudiu Călin Traian Galetan-Sergiu Soica, ibidem., p. 7.

(In: Lumina  2011, Red. Elena Munteanu Csobai, Giula, 2011, p. 3–15.)
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MOISE NICOARĂ (1784–1861)

Mişcarea culturală, socială şi naţională a românilor din Ungaria la începutul 
secolului al XIX-lea, cunoaşte în persoana lui Moise Nicoară pe unul dintre 
reprezentanţii ei de frunte.
 Moise Nicoară s-a născut  în oraşul Giula, la 30 noiembrie 1784, „în vreme 
ce, – cum însuşi notează –, scularea Horii umpluse lumea cu frică şi doară şi 
cu nădejde”. Era fiul lui Petru Nicoară şi Maria Şerban, amîndoi din familii de 
români nobili.1 El a avut încă trei surori şi doi fraţi.
 Clasele elementare le-a terminat în oraşul natal.2 Îşi continuă studiile gimna-
ziale la Oradea şi Arad. Urmează apoi cursurile universitare, studiind dreptul la 
Pesta şi Pojon între 1802–1806, în 1807 merge la Viena în vederea examenului 
privat din dreptul roman şi statistică. După propria sa mărturisire era „primul 
român ortodox din monarhie care termină studiile academice”. La Viena a mai 
învăţat limba turcă la Institutul pentru limbile orientale, pentru a putea intra ca 
reprezentant diplomatic al Imperiului în Turcia sau principatele Române. 
 Dezamăgit de eşecul de a nu putea intra în diplomaţie şi persecutat de 
înalţii funcţionari austrieci, ca o compensaţie, în 1808, i se oferă un post de 
funcţionar în cancelaria judeţului Bichiş. După 6 ani de absenţă se reîntoarce 
la Giula. Monotonia activităţii de cancelarie îl obosea.
       Din martie 1809, Imperiul habsburgic se găsea din nou în război cu Napo-
leon. Nicoară s-a înrolat ca voluntar în armată, primind gradul de locotenent de 
cavalerie şi i s-a încredinţat formarea legiunii voluntarilor români din comitatele 
Bichiş, Arad şi Cenad. A rămas activ pînă la pacea de Schönbrun (14 oct. 1809).
       Încercînd fără succes, să intre în armata regulată a imperiului, în 1810 tre-
ce în Ţara Românească, după o călătorie la Pesta, la prietenul său Petru Maior  
la Oradea, Cluj, Turda, Braşov, iar de aici la Bucureşti. La Bucureşti stă între 
decembrie 1810 – august 1814. În 1813 e profesor de limbile  latină şi ger-
mană la şcoala lui Caragea Vodă, noul Domn al Ţării Rmâneşti (1812–1818). 
A fost simţită ciuma cumplită în capitala ţării, profesorii de la şcoală au fost 
nevoiţi să se retragă la Mănăstirea Mărgineni. În 14 februarie 1814 îl vizitează 
Nicolae Văcărescu. Cu el a plecat la Tîrgovişte unde a fost găzduit de Iancu 
Văcărescu cu care se împrietenise la Viena.3 Între timp, Nicoară şi-a pierdut 
funcţia de profesor. Totuşi prin activitatea didactică de la Bucureşti, el este un 
predecesor al lui Gheorghe Lazăr. Din Bucureşti – după ce se renunţă la ser-
viciile lui – pleacă la Constantinopol şi apoi la Viena. Aici din nou a vrut să se 
înroleze în armată, dar la 18 iunie 1815 Napoleon a fost la Waterloo. 
 S-a reîntors acasă la Giula, din 1815 Moise Nicoară s-a impus în fruntea 
acţiunii pentru episcop român la Arad. „Lupta purtată de Moise Nicoară  pen-
tru episcop român nu trebuie interpretată în mod îngust, limitat – ca luptă 
de natură bisericească, un moment din istoria bisericii româneşti ortodoxe. 
Moise Nicoară a luptat pentru episcop român la Arad deoarece în vremea 
aceea acest ierarh bisericesc era singura autoritate recunoscută de oficialităţile 
statului habsburgic. Numai el, în vremurile acelea, ar fi putut să ceară şi obţină 
unele drepturi naţionale.”4 Nicoară a întărit colaborarea cu profesorii Preparan-
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diei din Arad, accentuînd caracterul laic al mişcării. Obiectivele programatice 
ale mişcării se lărgesc, adăugînd dezideratului separării ierarhice problema şco-
lară, situaţia Preparandiei, a directoratelor, fondul şcolar, limba de predare în 
şcoli ş.a. Acţiunea românilor de aici îşi extinde legăturile cu cercurile româneşti 
din Buda, Pesta şi Viena, antrenînd într-o formă sau alta fruntaşi ai românilor 
din din imperiu, Petru Maior, Aron Budai, Gheorghe Lazăr etc. Petru Maior îi 
scria entuziasmat lui Nicoară: „Frate! Românii de pe acolo, cum văd bine, sînt 
invitaţi pentru episcopia din Arad… şi că ver uniţi ver neuniţi toţi români, fraţi 
împreună”.5 
 La moartea lui  Pavel Avacumovici (episcopul sîrb), în frunte cu Dimitrie 
Ţichindeal arădenii alcătuiesc o petiţie către împărat, împuternicind şase dele-
gaţi – trei preoţi şi trei mireni  între care şi M. Nicoară – pentru a o prezenta şi 
susţine la Curtea imperială de la Viena. În fine, în capitala Austriei au ajuns doi 
deputaţi şi apoi a rămas singur Nicoară care a dus timp de un deceniu lupta 
pentru episcop român la Arad. La început el a fost împuternicit printr-o largă 
adeziune a clerului, a intelectualităţii laice,a micii nobilimi, a orăşenimii şi a 
comunităţilor rurale româneşti din părţile arădene.
 M. Nicoară a alcătuit şi prezentat împăratului numeroase memorii şi petiţii 
cu semnăturile populaţiei, ale clerului şi intelectualităţii arădene care reflectă 
situaţia naţională, bisericească şi culturală a românilor de pe aceste melea-
guri. Cheltuielile pentru deplasările la Viena au fost suportate din subvenţiile 
realizate prin colecte de către preoţi sau prin donaţii individuale. A luptat cu 
mari greutăţi materiale mai ales după 12 august 1817, cînd un ordin sosit de 
la Viena şi adresat tuturor parohiilor din Banat şi Crişana le-a pus în vedere să 
împiedice orice strîngere de bani pentru M. Nicoară. Învinuirile ce i se aduc 
urmăresc să-l discrediteze. Autorităţile din comitatul Aradului răspîndeau zvo-
nul că ar cheltui banii adunaţi în scopuri personale.6  În urma unor machinaţii, 
el a fost trădat de aceea care l-au împuternicit.
 Părăsit de toţi, la 19 aprilie 1818, se reîntoarce la Giula, dar aici, toţi îl 
privesc cu frică şi-l ocoleau. Rămas singur (Ţichindeal murise în 1818), părăsit 
de foştii săi sprijinitori, înşelat în „dreptatea” împăratului nemaiputînd suporta 
persecuţiile îndreptate împotriva lui, M. Nicoară în 15 august 1819 a înaintat 
curţii un memoriu cerînd plecarea în altă ţară.
     În părţile Aradului în jurul anului 1820 autorităţile sînt alarmante de posi-
bilitatea amestecului lui M. Nicoară în frămîntările ţărăneşti care iau o tot mai 
mare amploare. Paul Almássy califică lupta de emancipare naţională a români-
lor drept o acţiune insurecţională a lui M. Nicoară şi-l caracteriza astfel: „Acest 
Moise Nicoară face parte dintre acei oameni care pe lîngă tot caracterul său 
bun este stăpînit de un zel fanatic de a elibera poporul valahic luptînd împotri-
va asupritorilor, uşor poate să se întîmple ca prin noi tulburări să îndrăznească 
să treacă dincolo de limite, mai ales că aceasta se întîmplă cu toată puterea.” 
Nobilimea şi  administraţia comitatensă şi centrală  era preocupată ca mişca-
rea să nu treacă „dincolo de limite”, adică să nu se transfoeme într-o acţiune 
revoluţionară de cucerire a drepturilor politice. În acest sesns acţionează con-
siliul locotenenţial ungar care comunică consistoriului arădean că împăratul a 
poruncit „ca pomenitul Moise Nicoară la toată mai înainte să se oprească”.7 
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     În urma unui incident petrecut în Arad, Nicoară a fost întemniţat la Arad 
şi Giula, şi declarat nebun. A stat în închisoare din octombrie 1819 pînă la 
începutul anului 1821. După eliberarea sa  în 1821, Nicoară redactează un 
nou recurs prevăzut cu anexe în care îşi exprimă din nou dorinţa de a părăsi 
Monarhia. În mai 1824, din ordinul lui Putnic, din nou e arestat şi este aruncat 
în închisoare pînă în noiembrie al acelui an. De data aceasta, bătrînul său tată, 
Petru Nicoară şi preotul Teodor Şerban din Şiclău au plecat la Viena să ceară 
împăratului eliberarea lui, care i s-a acordat în noiembrie 1824. Moise Nicoară 
din nou a luat drumul spre Viena, la sfîrşitul lunii februarie 1825 să ceară îngă-
duinţa de la împărat să emigreze din ţară. În 25 martie 1825, îmbrăcat în piei 
de oaie a intrat în cabinetul imperial, dar i s-a refuzat intrarea în acastă ţinută. 
Oferindu-i-se haine, Moise Nicoară le refuză spunînd: „Eu n-am venit aici ca 
să cer graţie iertarea sau pomana de la împăratul nostru ci să plec din statele 
sale, unde fiecare colţ este pentru mine imaginea infernului şi a celei mai cru-
de nedreptăţi. Mizeria mea răneşte privirea sa dar el nu trebuie să roşească 
văzîndu-mă în aceste straie în care ma adus nedreptatea lipsită de umanitate; 
eu nu roşesc de asta. Spuneţi-i că lozinca sa scrisă pe porţile Vienei (Justitia, 
regnorum fundamentum) este cea mai insultătoare ironie făcută justiţiei.” La 
29 aprilie 1825 a primit paşaportul.
 Înapoiat la Arad, în 15 august 1825, a prezentat în faţa a 80 de delegaţi 
documentele activităţii sale în această luptă. Comisia comitatului Arad, însăr-
cinată cu cazul lui M. Nicoară cere să se ţină o nouă şedinţă, în care acesta să 
prezinte o dare de seamă financiară asupra cheltuielilor efectuate pe întreaga 
durată a activităţii sale. Cei 80 de delegaţi s-au opus, manifestîndu-şi încrede-
rea faţă de tot ceea ce a făcut corifeul lor. În 8 septembrie, Nicoară îşi predă 
manuscrisele lui Grigore Călinescu şi părăseşte pentru totdeauna locurile nata-
le, îndreptîndu-se prin Orşova spre Ţara Românească.
 Ulterior putem spune, lupta sa nu a fost zadarnică, fiindcă lui Moise Nicoa-
ră se poate mulţumi că în 1822 s-a înfiinţat  Institutul Teologic Ortodox Român 
din Arad, şi în 1829 s-a ales în fine episcopul român în persoana lui Nestor 
Ioanovici. În istoria naţional-bisericească, Moise Nicoară e considerat ca un 
precursor al mitropolitului Andrei Şaguna.
     Expatrierea lui Nicoară a fost un pas dureros pentru ai săi, dar şi pentru 
el, bineînţeles. În acest timp, printre românii din Ungaria circula o baladă cu 
următorul text:
  

Merge merge
Cine merge
Merge Nicoară Moisie
C-o scăpat de la robie
De lanţuri împovărate
Asuprit fără dreptate.
Deputat Românilor
Se iasă din sînul lor
Pre carele să-l jelească
Toată limba românească
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Împărătesc pas să-i ceară
Să scape din a lui ţară.
Să scape din necazuri mari
Pornite de la duşmani.
Pentru neamul său iubit
La temniţă osîndit
Patru ani şi jumătate
Pentru vorbe de dreptate
Lui Christos asemănare
La robi la-nchisoare.
Christos pentru lumea toată
Pătimi moarte şi groapă;
Nicoară pentru Români
Primi fiere şi la mîni
Prietenii lui l-au lăsat
Şi credinţa ş-au călcat.
Nicoară fie lăudat
De românii din Banat
Cît Românii vor trăi
Numele i-or pomeni.8

Moise Nicoară  însuşi, tot în versuri, îsi descrie durerile şi suferinţele sale, trăite 
în timpul luptei pentru cauza naţional-bisericească a românilor din Ungaria.

Am avut eu mai nainte
Ca şi nişte flori
Cari mă iubeau fierbinte:
Fraţi, părinţi, surori.

Eu în toate locurile
Mult rănit eram:
Unde şi cu lucrurile
Cinste-mi ţineam.

Fui de frunte în a mele
Fapte şi cuvinte;
În a mele cheicele
Slobod mai nainte.

Acum triste turturele
Pe cheile mele
Umblă numai singurele
Eu oprit de ele

Deputat Românilor
Cîndva eu am fost;
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Să arăt nebunilor
Ce rău le-am făcut?

Să ştie mişelitatea
Lor şi Împăratu,
Că pe mine nici un frate
Nu m-a apăratu

Că amar zilelor mele,
În tot clerul nost,
Înşelăciuni numai grele,
Credinţa n-au fost.

Pînă ce eram văzut,
Cinstea-mu tot creştea:
Hula, dacă am căzut,
Nu se mai oprea.

Multe feluri am fost ales,
Eu din tinereaţă
În tinereţe alese
Deci s-or uscat toate.

Număram în vis eu numai
Prieteni cîţi eram?
Visurile că trecură,
Toţi mă amăgiră.

Singura statornicie!
Ştie sfîntul soare:
Măcar că e vrednicie,
M-am pus în prinsoare.

Că am fost tot cu credinţă
Neamului cu lanţuri
De fer, sufer în temniţă
Groaznice necazuri!

Pentru cei ce iubiam foarte[
Să rabd gonire,
Foame acum pîn la moarte,
Bun nu am pe nime!

Acum vărs lacrimi de vale,
Neavînd în ţeară
Scut; numai suspin şi jale,
Voiu să ies afară!
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Cîţi sunt, toţi se veselesc,
Eu vre-o zi de vară
Nu mai am nu mai jelesc
Într-această ţară!

Doamne, din această ţară,
Rogu-te mă auzi,
Şi mă scoate din ocară
Dă-mi un călăuz!

Călăuz şi-mi fii lumină,
Noaptea pe răcoare!
Arătîndu-mi cale lină, 
Nainte de soare.

Să mă treacă de părinţi
Peste mări departe,
Peste munţii neînfloriţi
Ca pe Bonaparte!

Să mă treacă de surori
Peste-nalte dealuri
Înfrumuseţate cu flori
Mai de multe feluri.

De fraţi! Unde nici albina
De aci nu este!
Mai mult veste să nu-mi vină
Unde de poveste.9

    
 Noua sa patrie, îi era cunosută lui Nicoară încă din timpurile cînd ocupase 
catedra de latină şi germană la Şcoala domnească din Bucureşti, în anul 1810. 
După 1825 şi-a petrecut viaţa în Ţara Românească şi Moldova, la Constantino-
pol, Odesa şi Petersburg.
 Sosit în Bucureşti, Nicoară a urmărit să difuzeze în noul său spaţiu de acti-
vitate ideile reformatoare pentru care luptase. În 19 octombrie 1825 a adresat 
un memoriu principelui Grigore Ghica, prin care propunea reorganizarea cate-
drei de limba latină la „şcolile cele mari din Bucureşti” cerînd ca „încît nu ar fi 
o pricină împiedicătoare” împotriva lui, să fie numit profesor pentru predarea 
latinei.  Cererea i se respinge, şi în anul următor a călătorit la Iaşi, unde aseme-
nea e respins de către principele Ioan Sturdza.
 În principate, Moise Nicoară ni se înfăţişează ca un înflăcărat apostol al 
culturii naţionale şi un neostenit propagator al ideilor reformatoare. Era un 
om cu o cultură vastă, aprofunzită, inspirată din scrierile enciclopediştilor din 
Franţa, însuşindu-şi ideile lor occidentale. Nu a fost greu să se convingă, soarta 
fraţilor săi „aşa zişi liberi” se deosebeşte atît de puţin de soarta celor „ce zac în 
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robii streine”. Neînţeles de ai săi, îşi caută fericirea la Constantinopol, unde,  în 
lipsa unei slujbe în diplomaţie, prezintă o petiţie Sultanului. În această cerere 
îl roagă pe Sultan să îi facă un loc în armata turcească, la cavalerie, potrivit ca-
racterului şi aptitudinilor, accentuînd că vorbeşte mai multe limbi şi cunoaşte 
limba turcă. Refuzat, după cîţiva ani, în 1833 se reîntoarce în principate, unde 
e numit revizor al şcolilor din principatul Valahiei, sub numele de Nicorescu. 
(Chiar şi în scrisorile adresate familiei, în această perioadă, semnează Nico-
rescu.)10  În 1835 şi-a pierdut postul.
 Părăsind Bucureştiul, în 1838, îl găsim iarăşi în Iaşi, unde la 2 decembrie al 
aceluiaşi an termină traducerea memorandului politic al românilor din Transil-
vania, de la 1791, Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae. „Dacă în ipostatul 
de răspînditor al culturii naţionale Moise Nicoară rămîne în urma lui Gheorghe 
Lazăr, în schimb ca susţinător convins al cauzei româneşti în faţa lumei, el ne 
apare ca un inovator de drumuri. Era convingerea lui că fără de sprijinul şi bu-
năvoinţa marilor puteri soarta poporului român, cu greu se va putea schimba. 
De aci năzuinţa lui de-a intra în diplomaţie, de aci seria nesfârşită de memorii 
prezentate cu diferite prilejuri oamenilor mari ai acelor timpuri în care pledea-
ză cu toată însufleţirea pentru cauza sfîntă a Românilor de pretutindeni”11

 În 1839 Nicoară a plecat în Rusia întreţinîndu-se mai mult timp la Chişi-
nău şi Odesa, în tovărăşia lui Alexandru Sturdza şi Costache Negri. Tot aici are 
strînse legături cu Voronzov, guvernatorul Basarabiei care îi oferă catedra de 
limba română de la facultatea din Petersburg. Din Odesa, Nicoară a plecat la 
Constantinopol în 26 mai 1840, ajutorat cu bani de Alexandru Sturdza.. Aici 
a stat 10 ani neîntrerupt pînă în 1850, a continuat activitatea de informare a 
străinătăţii despre situaţia românilor. S-a străduit ca străinii să cunoască popo-
rul român, cauzele sale naţionale, cultura şi literatura română. Cînd Timoni, 
ministrul Austriei la Constantinopol îi cerea cîteva desluşiri asupra poeziei lui 
Asachi, în vederea tipăririi unei lucrări intitulată Critica şi literatura unor limbi, 
M. Nicoară dîndu-şi seama de importanţa acestei lucrări nu se mărgineşte nu-
mai la Asachi, ci îl pune în curent pe ministrul Austriei cu scrierile Văcăreştilor 
cu versurile lui Cîrlova, Aristia, Alecsandri şi Pogor.12 
 Moise Nicoară se înapoiază la Bucureşti în 1850. Aici îşi aranjează manus-
crisele – acum acestea se găsesc în Biblioteca Academiei Române –, care  pot fi 
clasificate în următoarele categorii: 1. Studii scrise în timpul studenţiei; 2. Acte 
şi documente privitoare la lupta românilor pentru episcop român; 3. Studii lite-
rare şi istorice; 4. Memorii şi corespondenţe politice; 5. Jurnal de călătorie; 6. 
Poezii originale şi traduceri din literatura universală; 7. Încercări de gramatici, 
lexicoane, dicţionare.
 Nicoară a fost un spirit universal care poseda o întinsă cultură istorică litera-
ră şi filozofică. Din nefericire, preocupările sale filologice nu au fost cristalizate 
în studii, ci numai sub formă de observaţii. Poeziile sale scrise în tinereţe, au 
izul colindelor şi cîntecelor de jale şi despărţire, nota elegiacă fiind dominantă. 
Alături de literatura virtuţilor umane apar temele naturii, dragostei. Cele mai 
multe poezii au o tematică istorică glorificîndu-i pe români ca naţiune. În cele 
mai multe cazuri limbajul poetic este facil, nediferenţiat de cel practic.
 Fiindcă activitatea poetică a lui Nicoară încă nu este studiată, aici prezen-
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tăm doar două poeme, ca să avem o oareşcare imagine despre stilul în care a 
scris. Bineînţeles, şi el îşi are locul, în panteonul scriitorilor români din Ungaria, 
secolul al XIX-lea.

Urare de Anul Nou 1803 – pentru sora şi cumnatul său

Un şogor şi frate
 Trimitu-vă carte,
Din străina ţară
 Prolica Nicoară
Anume Moisie
 Care din pruncie
De voi m-am depărtat
 Cu streinii mi-am dedat
Cari şi amu încă
 Inima-mi mănîncă

Nu cercaţi cum trăiesc
 Pe voi cum vă doresc
Că de-aşi putea spune
 Pe cum s-ar cuvine
Şi a scrie toate
 În această carte
Inima v-iar plânge
 Curând nu aţi stânge
Că voi ştiu că-mi credeţi
 Măcar nu mă vedeţi
Dară cari mă văd,
  Aceia nu mă cred.
Cu câtă durere
 Şi de câtă jele
Sufletu meu e plin
 De neamul cel străin,
Că numai odată
 Cu voi laolaltă
Să mă mai întâlnesc
 Şi cu voi să vorbesc
Cred oiu întineri
 Inima-mi va înflori
Când la voi moi uita
 Şi eu voi săruta
Că dăcând m-am despărţit
 De acasă am venit
Ochii mei lăcrima
 Iar inima striga:
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„Nenoroc! Nenoroc!”
 Pentru voi ard în foc
Suspină şi plânge
 Nici n-o puteam stinge
Că eu nu v-am putut
 Ca să vă fiu văzut
De-un an mergând pe doi
 Nici pe unu dintre voi.

Cu inimă bună
 În loc de cunună
Vă rog să le luaţi
     /:Şi să vă bucuraţi:/
Aceste cuvinte
 Cu cuget fierbinte.
Domnul cel iubitor
 Fie-vă într-ajutor
Ca să vă vieţuiţi
 Mulţi ani şi să trăiţi
Anul nou să ajungeţi
 Şi ca să-l petreceţi,
Toţi cu voe bună
 Bine dimpreună
Aste scriindu-le
 Vouă trimeţându-le
Rămân mai aplecat
 Frate înstrăinat.13

Despărţire                  
                                 Pojon 1806 August

Astă vară mai pe urmă
În care-mi iau ziua bună
Tremurul cu oase-mi se-preună;
Fericită, noapte bună.

Inima-mi de drag aprinsă
Strigă, plânge, se jeleşte
Iar de durori mari învinsă
Se uscă, se veştejeşte.

Amăgită şi rănită
Pentru a sa floricea
În putere slăbănită
Grăeşte către ea aşa:
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Oh amar, amar, amar
Ce astă clipită-ntristată
Nejelnică ca un tătar
Nedesparte de olaltă.

De o fiică, fiica mea
Care-n lume o am avut
Afară de ea pe nimenea
Dintre câţi am cunoscut.

De când în lume am trăit
Pentru fraţi, surori, părinţi
Niciodată n-am, jelit
Ca tine, ca tine nici cei iubiţi.

Oh! Leliţă, lelişoară-mi
Mîndră, mîndruliţa mea
Când te văd în brăţioare-mi
Viaţa nu schim cu nimenea.

Astă Lilie ce-amu-ţi dau,
Inima mea să însemneze
Iar  lurbanu su care stau,
Pe tine te încredinţeze.

Că o picătură de sînge
Vînele pîn mi-a umbla
Inima mea tot va plânge
Pe tine pân te-oi afla.

A mă uita de viaţă
Nu-i lucru mare de-un fecior
Dar că nu de a ta faţă
Pe sfînt soare ţie mă jor.14

Moise Nicoară, neînţeles de epoca sa, a avut o bătrîneţe chinuită. Spre sfîrşitul 
vieţii sale a devenit orb, fiind nevoit să trăiască din mila necunoscuţilor. Acest 
om, care s-a sacrificat pentru interesele mari ale neamului său, adeseori, nu ştia 
unde să-şi odihnească capul şi cu ce să-şi astîmpere foamea. „Joi, Crăciunul – 
scris în ziarul său la 25 decembrie 1841 – numai la liturgia sârbească, apoi toa-
tă ziua acasă şi prînzîi seara fasolea ce o fersesem alaltăieri.”  În dialogul avut la 
Constantinopol în 1845 cu pictorul italian pietro Magniponte, M. Nicoară şi-a 
autocaracterizat viaţa spunînd: „Viaţa mea a fost o necontenită luptă pentru 
neamul meu. Român născut din tată şi mamă numele acesta mi-a fost pururea 
sfânt şi ochii mei au fost pururea aţintiţi asupta vechilor Romani de la care ne 
tragem. Am socotit că dacă omenirei întregi nu-i pot fi de folos, încalte să mă 
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silesc biet neamului meu, Aceasta a şi fost nenorocirea mea şi pricina stării în 
care mă aflu. Am cetit, am cugetat, am experimentat, toate au privit la numele 
de român, toate au ţântit cum s-ar putea veni mai bine în ajutorul neamului ro-
mânesc. Născut şi cresut în religiunea răsăritului, întru aceasta sunt şi pururea 
voi rămânea cu statornicie.”15

  Nicoară a decedat în mare mizerie la 10 octombrie 1861 la Bucureşti şi a 
fost înmormîntat în cămaşa lui Golescu la Mănăstirea Mihai Vodă. Acad. Cor-
nelia Bodea în studiul său din 1994 scrie: „dar locul său de veci, locul unde 
anume i-ar fi mormântul, abia mai târziu am putut presupune cu mai multă 
încredere că s-ar afla în „cimiteriul de la (biserica) Mavrogheni”, şi nu la Mihai 
Vodă…”16  Noi am aflat un necrolog  în revista Concordia, apărută la Pesta, pe 
care îl publicăm în întregime:
      „Bucureşti 30 decembrie 1864
      Despre un eveniment trist am să vă încunoştinţiez. – Era un bărbat cu prefe-
rinţă distins între Români, mai ales între Românii Banato-Ungureni, numele lui 
Moise Nicoară (aici Nicorescu) din Giula, com. Aradului ale căruia mari merite 
şi sacrifice, cele făcu pentru dulcea sa naţiune, sunt p-acolo încă cunoscute, şi 
la mulţi încă în proaspăta memorie, care aici nu se pot atinge numai cu cîteva 
cuvinte, căci viaţa lui e plină de fapte glorioase, care din toate părţile adunate 
la un loc, biografia lui va fi una din cele mai frumoase ale celebrilor bărbaţi 
români.
 Acest venerabil bărbat Moise Nicoară (Nicorescu) în urma totalei sale emi-
grări din monarhia austriacă, după multele-i călătorii prin România, Moldavia, 
Basarabia, Rusia, prin Odessa la Constantinopol, d-aici iarăşi la Bucureşti unde 
fatîgatu de fapte măreţe şi virtuţi (dar numai naţionale române) şi de zile lungi 
(aproape 80 de ani, cei mai mulţi plini de amărăciune) în 10  Oct. 1861, ador-
mi în domnul, fiind înmormîntat în cimitirul public, afară la Mavrogone. (Subl. 
Noastră – M. B.)
 Subscrisul, cu D. Laurianu, contele D. Rosetti, fraţii Goleşti şi alţi amici, 
l-am condus şi l-am aşezat în pămînt: eternă-i fie memoria!
 Puţinele lucruri ce a avut răposatul, au rămas la D. Alecu Golescu. – Eu 
despre încetarea din viaţă a acestui confrate şi martir al românilor am scris 
unor amici de dincolo, dar n-am văzut nici o comemoraţiune prin foile publice 
despre dînsul şi zelosul român Moise Nicoară, care pe sine şi toată viaţa sa, de 
pe pămînt, cu cea mai mare abnegaţiune o consacră bucuros, numai ca iubitei 
sale naţiuni şi biserecei (ambe atît de asuprite) să le poată cîştiga ceva drepturi, 
acest martir român, zic, n-ar merita ca faptele lui cele pline de laudă, să se dee 
uitării aşa de uşor; ar fi ruşine pentru noi, ca pentru acelea să le remunerăm 
astfel că-ce rom. greco orientali  din Ungaria şi Banat îi sunt lui Moise Nicoară 
mulţi datori!
                                                       Năfanu Balasiescu Profan”17

Moise Nicoară n-a fost înţeles de contemporanii săi. Calvarul său purtat în lup-
ta pentru episcop român la Arad nu s-a sfîrşit deodată cu trecerea graniţei spre 
Principate. Un alt calvar îl aştepta acolo, lovindu-se de nepăsarea şi neînţelege-
rea oamenilor. Precum i-a fost viaţa, aşa i-a fost şi sfîrşitul. Chinuit de spectrul 
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celei mai cumplite mizerii, el moare uitat de lume, neavînd măcar cămaşă în 
care să fie înmormîntat.
 Cu timpul, în amintirea românilor din aceste ţinuturi, Moise Nicoară a de-
venit o figură legendară, un mare erou. El a intrat în legende versificate ca 
luptător pentru dreptate socială şi naţională. La sfîrşitul acestui studiu, facem 
cunoscut poezia scrisă de Nicu Stejărel, care a fost prezentată la adunarea ge-
nerală a Reuniunii Învăţătorilor, organizată la Giula, în anul 1905.

Geniul lui Moise Nicoară
cătră oraşul Giula

(Cu ocaziunea adunării generale a
reuniunii învăţătorilor români de la
şcoalele confes. Ort. Rom. din protopop.
arădene I-VII. ţinută în Giula la
23–24 iulie 1905).

Ţie, Doamne-ţi dau mărire,
Prea puternic Dumnezeu,
Care-ai scos cu-nsufleţire
Din lupte poporul meu!

Prin furtune, prin războaie,
Prin amar şi prin năcaz
Trecutu-l-ai; şi azi lumii
Datu-l-ai ca neam viteaz.

Cine luptă luptă dreaptă
De şi-nvins e, ori zdrobit
Azi sau mâne, dar poimâne
Tot va fi sărbătorit.

Căci dreptatea e dreptate
Şi în cer şi pe pămînt
Şi de-i spargi tu astăzi capul:
Mâne ea te-aruncă-n vânt!

Am luptat şi eu în viaţă,
Am ajuns şi-ntemniţat;
Am dat pept cu nedreptatea,
Dar de neam nu m-am lăsat.

Nu, căci omul fără cumpăt
Care-şi uită neamul său,
Judecat-e şi de lume
Şi de bunul Dumnezeu!–
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Am murit în depărtare
De căminul strămoşesc,
Dar ultima mea oftare
A fost ca să tegăsesc:

Giulă, mare şi măreaţă
Oraş vrednic de iubit,
Unde eu atâtea zile
Am trăit prea fericit!

Unde pentru-ntâia oară
Soarele m-a desmerdat
Şi măicuţa mea iubită
Cu cântări m-a legănat!

O, tu Giulă drăgălaşă,
Cuibul meu cel mult iubit,
De-am fost năcăjit vr-odată
Azi mă simţ prea fericit:

Că te văz în serbătoare,
Azi eşti beată de amor,
C-ai primit în sînu-ţi dulce
Ceta-nvăţătorilor!

Adevăr e..- Fapt-aceasta?
Ori e vis înşelător?
Aţi putut voi pân-acuma
S-arătaţi atâta spor?

Sau că eu din înălţime
Nu mai văd până la voi?-
Ba-eu văd, că nori şi ceaţă
Să desfac… griji şi nevoi,

Fug din cale; şi eu văd:
Hora voastră încheiată
Sufletu-vă înălţat,
Cum n-a fost el nici odată,
Pe pământ cât eu am stat!

Pentru-atâta înfrăţire
Zice-vă sufletul meu,
Zice-vă cu fericire:
Nainte! Cu Dumnezeu!



78

NOTE

 1. Familia Nicoară a obţinut diploma de nobilitare în anul 1627 de la împăratul 
Ferdinand al II-lea. Strămoşul  lui Moise Nicoară, cel ce obţinuse nobilitatea, se 
chema Ştefan Nicoară (Nyikora). 

 2. „Când a venit vremea să meargă la şcoală românească, învăţătorul „sârb” ştia 
că e băiatul lui Petru Nicoară şi fiindcă era prea mic, nu-l chinuia cu învăţătura, 
ci-l lăsa să „doarmă” cu ceasurile. S-au schimbat însă dascălii sârbi şi au mai 
venit şi români, cum a fost unul Melentie din Lipova. „Acesta era om cu idei sau 
cu judecată pătrunzătoare şi cu politeţe, dar înfocat”. S-a  apucat la muncă cu 
şcolarii şi i-a învăţat ceaslovul, psaltirea şi cântările bisericeşti în româneşte, de 
unde până atunci ştiau numai „Doamne milueşte”. Să tot fi avut 7-8 ani, când 
deveni cel mai devotat ajutor al dascălului la condus corul în biserică, căci avea 
şi „glasul mai bun”, şi era „socotit întie la învăţătură”. Şi cât de frig ar fi fost iarna, 
că-i degerau şi picioarele până la lacrimi, nu dezerta de la postul de încredere. 
Se născuse de pe atunci în el spiritul jertfirei de sine pentru ducerea la bun 
sfârşit al lucrului început. Şi rezultatele au fost îmbucurătoare, căci – îşi aducea 
aminte M. Nicoară în notele sale autobiografice de mai târziu – cum prin el „a 
introdus (dascălul Melentie) cântarea rumânească în biserică”. Lacrimi de bucu-
rie vor fi apărut în ochii mamei la primul triumf al feciorului ei; iar bunica „draga 
măicuţă” de câte ori se ruga de nepot să citească din psaltire sau să-i cânte ro-
mâneşte; ea rostea rugăciunile în sârbeşte, fără să cunoască o vorbă sârbească, 
„precum nime în tot oraşul şi chiar în împrejurimi”. Aşa apucase din tinereţele 
ei şi nimeni nu o mai învăţase altfel.

   „Cam pe la 9–10 ani” a intrat la şcoala ungurească. Jocurile naive ale primei 
copilării  muriseră. Era acum unicul Român care mergea între străini la învăţă-
tură. Şcoala era departe, în cartierul unguresc al oraşului, şi fizionomiile ce le 
întâlnea în drum nu mai erau ale Românilor. Duşmănia i se năştea pe nesimţite 
în suflet. Trebuia să le arate cine era şi ce putea un Român, fie el şi singur între 
atâţia străini. Îndrăzneala şi sprinteneala nu-i lipseau. „În lupte copilăreşti, în 
fugă, în jocuri, în sărituri” era neîntrecut; „în asvârlit  nici atât”… şi camarazii 
„nu scăpau nescărmănaţi cât şi părinţii lor se plângeau des către tata”.

   Mai departe, tot mai departe îl îndemna dorul de învăţătură. La Oradea erau 
şcoli latineşti. Acolo se învăţa mai mult decât ştia el. Şi acolo va merge şi va în-
vinge. Depărtarea lui în „străinie” rănea însă adânc sufletul tăcut şi plăpând al 
mamei sale. Cât  n-ar fi dat să-l aibă veşnic lângă ea – şi totuşi dorinţa de a-l ve-
dea „om mare” o domina. Îşi simţea puterile prematur istovite, şi căuta acum ca 
ultimele sfaturi către cel mai iubit  dintre copii să i le dea de călăuză pentru tot 
restul cât ar fi despărţiţi… „Căci ea va veghea în secret cum va fi purtarea la învă-
ţătură.” Erau ultimele pâlpâiri ale unei lumânări care se stingea văzând cu ochii. Pe 
faţa-i „bălană” apăruseră simptome pe cari le trăda albeaţa şi transparenţa pielii. 
Rămăsese stabilit ca Moise să fie dus la şcoală în Dumineca Tomii, pentruca ouăle 
roşii să le poată ciocni încă în casa părintească. Primăvara însă nu era tot  atât 
de îngăduitoare. Ea îşi reclama tributul de vieţi şi trimisese cosaşul în căutare.

   Aşa s-a oprit moartea în casa Nicoreştilor în Sâmbăta floriilor, deslănţuind 
la plecare  tragedia unui soţ rămas văduv în floarea vârstei de 35 ani şi a patru 
copii orfani.
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   Era prima durere! Cumplită!
   Să tot fi avut 11–12 ani.
   Pentru un copil cu sensibilitatea atât de pronunţată ca aceea a lui Moise Ni-

coară, încercarea fusese prea crudă. Locul mamei nu-l mai putea ocupa nimeni 
în sufletul său. Îi murise norocul, îi murise apa vie care i-ar fi dat puteri uriaşe să 
înfrângă răul. Amintirea acestor momente din viaţa sa îi va stoarce lacrămi şi la 
62 de ani când le aşternea pe  hârtie. În 1836, când evoca trecutul, scria: „Fie 
iertate aceste puţine inimii ceeace şi acum cu dor le simt în vârstă de 62 ani”.

   (Cornelia Bodea, Moise Nicoară (1784–1861) şi rolul său în lupta pentru 
emanciparea naţional-religioasă a românilor din Banat şi Crişana, Arad, 1943, p. 
15–16.)

 3. C. Bodea, ibidem., p. 37.
 4. Aradul. Permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 206.
 5. Nicolae Bocşan, Contribuţii la istoria luminismului românesc, Timişoara, 1986, 

p. 333.
 6. „În vremea umblării şi rămînerii lui Moise Nicoară la Viena, dânsul se angajase 

la mari datorii băneşti. Între cei ce-l finanţau trebue să-l aşezăm la prim loc pe 
tatăl său, Petru Nicoară. Dar mai erau şi alţii (…). Însuşi M. Nicoară în jalba sa 
din 15 Au. 1819 cătră împăratul ne arată cu numele şi sumele împrumutate, pe 
cei ce-l împrumutaseră la Viena, până la suma de 13.383 fl. Între aceştia era şi 
S. Vulcan cu 2.100 fl.; apoi Petru Nicoară cu 2.000 fl.; cheltuielile celor trimişi 
la Viena 2.400 fl.; apoi o „deputaţie” la Sinod 500 fl, un împrumut de 2.000 fl. 
de la comunitatea evang.-luterană din Szarvas; contribuţii de la arhimandriţii 
români Nestor Ioanovici de la m-rea Beşenovo şi Isaia Mihailovici de la Bez-
din; protopopul Gh. Chirilovici din Galşa 1.000 fl., protopopul Teodor Popovici 
de la Chişineu 1.405 fl. ş. a. între cari şi 743 fl. bani ai lui Moise Nicoară. (…) 
Tatăl lui Moise Nicoară a mers atât de departe în jertfele pentru sprijinirea 
acţiunii fiului său, încât nu numai a jertfit de la sine, ci s-a băgat şi în datorii 
pentru cauză. Aşa s-a făcut cu împrumutul din Szarvas, pentru care i s-a făcut 
proces de despăgubire şi i-a fost  primejduită averea, prin procedură sumară 
fără judecată în toată forma. De aceea – concomitent cu procesul început la 
Comitatul Aradului pentru asigurarea de la „naţiune” a datoriilor făcute pentru 
ea la Viena, – decurgea şi procesul împotriva lui Petru Nicoară care ca nobil, se 
jălbeşte şi el la îpăratul cerându-i ocrotire: ca datoriile în chestia scaunului de 
episcop românesc să fie încasate de la „naţiune”, iar lui să nu i se fac mizerie  cu 
execuţie fără judecată. Dar autorităţile, fireşte rămâneau nepăsătoare, judecata 
mai întîrzia; datoriile deveneau tot mai presante şi situaţia tot mai insuportabilă. 
Astfel, Moise Nicoară ajunse, cât îl privea, la hotărârea să se expatrieze. (…) 
Familia Nicoară şi după asta rămâne tot încurcată în acele datorii. Şi fiindcă nu 
fusese satisfăcută s-a adresat, la 1878 şi episcopiei Aradului, pentru rebonifica-
rea cheltuielilor sale. Dar şi de astădată, în zadar…”

   (Gh. Ciuhandu, Un „nobil” român – Moise Nicoară, In: Omagiu lui Ioan Lu-
paş. La împlinirea vârstei de 60 de ani August 1940, Bucureşti, 1943, p. 160–
163.)

 7. Vasile Popeangă, Un secol de activitate şcolară românească în părţile Aradului 
1721–1821, Arad 1974, p. 69.

 8. Dreptatea, 1894, nr. 221.
 9. Tribuna Poporului, 1897, nr. 126.
   (Această poezie, prima dată, a fost publicată în revista Familia  din 1872 de 

învăţătorul Ioan Ioviţa din Banat.)
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10. Melentie Nica, Moise Nicoară (1784–1861), În: „Mitropolia Banatului”, 1985, nr. 
3–4, p. 179.

11. Ascaniu Crişan, Moise Nicoară în Ţara Românească, În: „Hotarul”, 1937, nr. 7. p. 
195.

12. Ibidem., p. 196.
13. C. Bodea, ibidem., p. 134.
14. Ibidem., p. 137.
15. A. Crişan, ibidem., p. 196.
16. Acad. Cornelia Bodea, Moise Nicoară, 1784–1861, În: „Simpozion”, Giula, 1995, 

p. 7. 
17. Concordia, 1865, nr. 4, 14/26 ianuarie.

(In: Lumina 2001, Red. Elena Munteanu Csobai, Giula, 2001, p. 9–16.)
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DASCĂLUL MOISE BOTA (1789–1873) 

Începutul secolului al XIX-lea a reprezentat pentru românii din Banat şi Crişa-
na o perioadă în care lupta pentru cunoaşterea drepturilor naţional-sociale şi 
dobîndirea celor culturale a luat un nou avînt. Lupta naţional-culturală dusă 
adeseori sub veştmînt religios, s-a integrat în marea mişcare de emancipare 
a românilor din Imperiul habsburgic avînd ca obiective principale realizarea 
unor deziderate de ordin cultural: limbă, şcoală, dar şi dobîndirea drepturilor 
politico-naţionale în concordanţă cu situaţia majoritară a românilor din aceste 
ţinuturi. Lipsind aici o elită de felul celei ardelene, instruită în centrele europe-
ne, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor apare 
«o generaţie de luminători, din aceeaşi familie spirituală cu filozofii populari 
din Germania, care şi-au făcut merite deosebite prin activitatea de lumina-
re-culturalizare, în cadrul căreia vehiculează în societatea românească ideile 
secolului luminilor.1

 În această echipă din care menţionăm pe Paul Iorgovici, Mihail Roşu, Moise 
Nicoară, Grigore Obradovici, Dimitrie Ţichindeal, Constantin Diaconovici Loga, 
Ioan Mihuţ, Ioan Tomici, Moise Bota ocupă un loc important prin activitatea 
sa. Grija pentru educarea tineretului în spiritul ideilor iluministe şi dezvoltarea 
şcolii româneşti au constituit o preocupare constantă a activităţii desfăşurate a 
dascălului Moise Bota pe plan cultural şi o vom întîlni şi în lucrările sale. O altă 
coordonată a activităţii sale a constituit-o lupta dusă împotriva ierarhiei cleri-
cale sîrbe de la Carloviţ.
 Activitatea lui Moise Bota se desfăşoară într-o vreme de adînci prefaceri 
sociale. Ea se integrează în ideologia renaşterii româneşti. E cunoscut ca învă-
ţător, literat, redactor, şi ca autor al mai multor lucrări.
 Viaţa lui Moise Bota este puţin cunoscută, informaţiile transmise limitîn-
du-se la cîteva date strecurate în cărţile sale, şi din corespondenţă. Puţinii „bi-
ografi” ai săi au conturat în bună parte s-au au evocat tangenţial activitatea lui, 
dar cu aspecte neelucidate pe care urmează să le clarificăm în cele ce urmea-
ză, reconstituind deopotrivă şi biografia sa.
 Punctînd cîteva date biografice, notăm că se spune despre el, că s-a născut 
la Arad în 1789. În cartea lui Teodor Botiş despre Preparandia din Arad2, se 
găseşte o listă a absolvenţilor. Aici aflăm că Moise Bota era absolvent al acestui 
institut în septembrie 1814, venit din Giula (judeţul Bichiş). Matricola boteza-
ţilor din Giula, volumul pentru anii 1779–1814, unde figurează şi Moise Ni-
coară, e incomplet, nu am avut norocul să identificăm locul naşterii lui Moise 
Bota. De la el însuşi ştim doar  atît dintr-o scrisoare  adresată episcopului Ara-
dului în 1844: „Dintre 50 de ani trecuţi cele mai scumpe zile a(le) vieţii mele, 
ani 32 număraţi, învăţătorind lîngă dulcea românime prin unele oraşe şi sate 
a(le) luminatelor comitaturi Békés (s.n.), Arad, Caraş şi Timiş, sub carele timp 
nu numai cu propunerea învăţăturilor scolastice m-am sîrguit pre încredinţata 
tinerime la pragul luminării a o povăţui, ci şi cu predarea cărţilor afară la lume, 
după putinţă şi dulcelui meu ţel […]”3 
 După absolvirea Preparandiei, Bota a fost învăţător în mai multe sate bă-
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năţene. În anul şcolar 1817–1818 a predat în Socodor, avînd 27 de învăţăcei.4 
De aici a trecut la Lipova, unde s-a încadrat în lupta de emancipare religioasă 
de sub tutela ierarhiei sîrbeşti. Probabil îndemnat de Petru Maior cenzor la Ti-
pografia din Buda, M. Bota a tipărit în 1820, la Buda, la tipografia universităţii, 
un mic Abecedar, cu litere latine. Abecedarul acesta „constituia prima încer-
care de a se publica, cu alfabet latin, un manual de şcoală poporală.”5 Autorul 
e unul dintre reprezentanţii noului spirit pe care l-au promovat la Arad primii 
profesori ai Preparandiei.
      Moise Bota era prieten cu Dimitrie Ţichindeal şi adept al ideilor promovate 
de Moise Nicoară. Lupta arădenilor pentru episcop român, condusă de Nicoa-
ră a fost urmărită şi de românii din Banat. Exemplul şi perseverenţa arădenilor 
încurajaseră aspiraţiile asemănătoare ale românilor din Vîrşeţ şi celor din Timi-
şoara. Exponenţii acelora din urmă erau cunoscutul învăţător din Lipova Moise 
Bota şi protopopul Vasile Georgevici. În 1822 Bota trimite o scrisoare către 
Moise Nicoară, conţinînd următorul text:
         
         Înalt învăţate Moyse
         Domunule mie preţuit Patroane! 
      
 Aşa plasă de Recurs încopce Diecesul Temişorii, cît de cînd purtăm nume 
românesc pentru acestaşi gen din toată Erarhia la Curtea Maiestăţii Sale nu s-au 
înmînat, carele în 28 August a.c. vine în ştafet.
      Domnul Archimandritul Grof Brancovics de la Mitropolie se rîndui în Die-
cesul Temişorii de Administrator; căruia toată nobilitatea în contră-i stă, mai 
vîrtos căci şi din Diecesul Aradului sub timpul de 24 de ore nesmintit din oraş 
afară trebuie să iasă. De aceea se caută mijlociri ajutătoare prin asemenea să-l 
gonească; drept aceea bunii Patrioţi sîngelui nostru ca pre unul din Diecesul 
Aradului născut, şi astăzi credincios Patriot Genului acestuia - cercară, ispitiră şi 
pe credinţă mă îndatoriră, ca ori cum, cauza săririi aceluia din Administratorat 
amînă să le cîştig.
 Eu aicea alt mod nu aflu, decît pre Înalt învăţatul Domn a-l ruga ca ştiind, 
sau avînd acele acte, în copii vidimuite prin acest credincios prieten a mi le 
încredinţa: să putem apoi spinii din rădăcină curma prin cea mai cuviincioasă 
îndrăznire umilit mă rog; primeşte cuvintele ceste priteneşte care din adîncul 
inimii vărs, să pot întinde cu bunii mei prieteni şi iubitorii sîngelui nostru cu-
getul genului cunoscut. – Aşteptînd prea doritul îndorsat sunt în Lippa în 27 
August 1822.
Al Înalt învăţatei Domniei Tale umilit serv şi statornic prieten.
                                     Moise Botta m.p.
                                     învăţător lipsit
 [Adresa]
                 Domnului Moise Nicoară
          să i se înmîneze prin cea mai cuviin-
          cioasă cinstire în Gyula ungurească.6

Lupta petiţionară pentru episcop român şi „reformarea” bisericii ortodoxe din 
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Ungaria pornită din mijlocul clerului şi inteligenţei bănăţene, cu caracter religi-
os în primul rînd, este una din formele de manifestare a luptei de emancipare. 
Mult timp aceasta a fost singura formă de acţiune, dar începînd cu deceniul 
patru al secolului al XIX-lea avansul economico-social va da noi orizonturi. 
O burghezie relativ puternică, cultivată de operele iluminismului românesc şi 
receptivă pe plan cultural la ideile romantice va prelua conducerea mişcării 
naţionale. În fruntea ei se vor instala laici, personalităţi culturale şi politice ale 
vieţii româneşti.7

 Moise Bota este înlăturat din Lipova de către Uroş Nestorovivi, inspectorul  
general al şcolilor ortodoxe din Ungaria, fiindcă s-a încadrat în lupta naţională 
promovată de intelectualitatea arădeană, al cărei promotor a fost Moise Nicoa-
ră. El face mai multe recursuri pentru a-şi reprimi postul de învăţător la Lipova, 
fără nici un rezultat.
 Moise Bota la Buda, în 1823, a imprimat „Versuri” în text chirilic şi latin.8 
Tot acolo, în  1829, tipăreşte „Versuri îndemnătoare, cătră deprinderea tineri-
mei româneşti întru învăţături pe auritul an nou MDCCCXXIX”.9 În acest volum, 
textul este tipărit pe două coloane paralele, cu alfabet chirilic şi cu litere latine. 
Ca o curiozitate amintim faptul, că în aceasta antologie de versuri, Bota pu-
blică şi nişte traduceri de ale sale în limba română din lirica lui Csokonai Vitéz 
Mihály. Aici e inclusă şi fabula poetului maghiar „Traiul hîrciogilor de cîmp 
pistriţi şi a celor lungi în coadă – cu a iepurilor casnici…”10

 Tot în 1829, la Arad, tipăreşte cu litere latine „Dedicaţie la instalaţia mult 
strălucitului domn Nestor Ioanovici întîiul episcop român la Episcopia Aradului”. 
Această operă a scris-o în Lipova, la 15 iulie 1929.11 M. Bota a rămas în Lipova 
pînă la sfîrşitul anului 1829, fiind sistat din postul de învăţător.
 De aici nu ştim unde a plecat, în anul 1834 găsim referire la activitatea sa, 
dintr-o circulară a directorului şcolar Ioan Mihuţ (fost profesor la Preparandie) 
expediată din Lugoj la 7 februarie, cu următorul text: „Moisi Bota, sistematicul 
învăţătoriu din Giroc (s.n.), lîngă Timişoara, pe calea prenumeraţiei socoteşte 
a tipări o carte sub titula: „Modul mai uşor de a învăţa Românul limba patriei 
ungurească” adecă, a cunoaşte literile, a silabi, a ceti, a scria şi patru şpetii din 
aritmetică, ungureşte şi româneste, uşor a socoti. Preţul cărţii va fi 20. cr. argint. 
De această folositoare carte, tot învăţătorul avînd mare lipsă, nu va întîrzia pînă 
la sfîrşitul lunii Martie a.c. a să prenumăra, sau la numitul învăţător Bota banii 
a-i trimite. Cartea va fi gata la sfîrşitul lunii August.”12  Această lucrare, în fine 
s-a tipărit cu litere chirilice în 1836, la Tipografia din Buda, titlul fiindu-i „Gra-
iul român în limba domnitoare, sau modu’ a mai uşor d’a învăţa românu limba 
ungurească”. Acest manual e un abecedar bilingv româno-maghiar. Moise Bota 
a tipărit şi volumul al doilea al lucrării sale Graiul român, în tipografia lui Iosif 
Beimel din Pesta, în 1847. Aceasta e o carte de citire bilingvă, în care sînt mici 
bucăţi de lectură istorică, se scrie despre Gh.  Şincai, P.Maior şi D. Bojincă. 
Opera a fost tipărită cu concursul prenumeranţilor, printre care se găseau mari 
latifundiari şi funcţionari superiori ai comitatelor bănăţene şi crişene. „Graiul 
român” e o carte scrisă dintr-o perspectivă cultural-naţională, se subliniează 
latinitatea românilor şi folosirea alfabetului latin. După 1848 a şi fost interzis să 
se folosească în şcoli ca manual de citire.
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       Moise Bota în 1835 reuşi să fie ales învăţător în Timişoara-Elisabetin, dar 
Consistoriul sîrbesc făcu tot posibilul pentru anularea alegerii şi pentru izgo-
nirea lui din Banat, pentru că în 1820, precum am amintit, a tipărit cu litere 
latine un abecedar. 
 S-a refugiat la Sibiu, unde a fost patronat de episcopul Vasile Moga. Aici în 
curs de doi ani, a editat două calendare cu litere chirilice, foarte preţioase pe 
timpul acela.13 Dînsul a purtat o polemică lungă contra Patriarhiei sîrbeşti din 
Carloviţ şi a scris mai multe satire contra limbii sîrbeşti introdusă în biserica şi 
şcoala română.
 Din Sibiu Bota s-a reîntors în Banat, apoi revine din nou la Arad, de unde 
în 2 septembrie 1844 scrie episcopului, cerînd ajutor pentru scoaterea a mai 
multor manuscrise. Din această relatare aflăm, că atunci avea şapte lucrări gata 
de tipar, şi anume: Diamantul românesc, Creştinul moral, Amicul Naţiei, Apă-
rarea Naţiei, Teatru în patru tomuri, Episcopatul Aradului şi Viaţa unui adevărat 
român.14  În 1845 a dus o corespondenţă cu George Bariţiu. În 1846, Moise 
Bota, se adresează comunităţii româneşti din Arad solicitînd să fie numit crîsnic 
la catedrala românească. N-a fost angajat, iar în anii de după revoluţie îl întîl-
nim notar la Şiclău.
 Studenţii români de la liceul arădan, în anul 1854 şi-au constituit o socie-
tate de lectură. Aceasta în 1858 a publicat almanahul „Mugurii”, unde şi Moise 
Bota e prezent cu cîteva poezii, destul de slabe. Tot în 1858, la Sibiu Bota tipă-
reşte broşura intitulată: „Modul de educaţiune sau creşterea vechilor Egipteni, 
Persiani, Greci şi Romani”. 
 Moise Bota la începutul anilor 1860 scoate „Calendarul romăn”, care apare 
la Arad (în 1860), la Viena (1861) şi Pesta (1862), în scriere etimologizantă. Pu-
blică articole, versuri şi proză în care accentul cade pe originea latină a limbii 
şi poporului român şi pe aspiraţiile românilor din Transilvania şi Ungaria. La 
acesta colaborează prietenul său Mircea V. Stănescu. Tot în colaborare cu M. 
V. Stănescu, Iosif Luncan şi Iulian Grozescu, la Arad scoate în 1871 „Calendarul 
babelor”. Pe coloanele acestui calendar se publică versuri, proză, scrieri care 
militează pentru „frăţietatea” naţionalităţilor din Transilvania.15 
       Moise Bota cam prin 1862 s-a domiciliat în Baia de Criş, reşedinţa judeţu-
lui Zărand, unde ocupă un post de copist la cancelaria prefecturii, cu protec-
ţiunea prefectului dr. Iosif Hodoş, membru al Academiei Române. La vîrsta de 
84 de ani, aici trece la cele eterne în 19 ianuarie 1873, şi a fost înmormîntat în 
cimitirul din Cebia.16 Pe cruce şi-a compus el însuşi epitatul:

                         Stai oame nu trece
                        Ici zace mort rece
                         Numele lui Moise Bota
                         Care pururea ofta
                         A Naţiunii prosperare
                         Pe terenuri literare17  

 Vasile Gr. Pop autorul unei istorii literare, îl caracterizează în felul următor 
pe M. Bota: „Acest activ şi zelos bărbat nu are, poate, meritul de a fi produs 
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ceva de valoare nepieritoare pentru literatura română, dar are meritul incon-
testabil de a fi scris într-un timp, cînd numărul acelor ce scriau, nu numai 
dincolo, dar şi dincoace de Carpaţi, era aşa de restrîns, încît îi puteai număra 
pe degete… Ca băiat sărac din popor, a avut puţine mijloace pentru a obţine 
o instrucţie mai naltă; de aceea el s-a mărginit a-şi exploata mai mult numai 
talentul natural, care nu i se poate contesta. Fiind contimporan şi chiar şi amic 
al renumitului fabulist Ţichindeal, el se nutrea mai mult numai din cunoştinţele 
acestuia, funcţionînd mai mulţi ani ca simplu învăţător în mai multe comune 
din Banat şi lucrînd pentru cultivarea limbii şi pentru redeşteptarea conştiinţei 
naţionale în acea epocă, pe cînd limba română – izgonită din biserică şi şcoală 
prin introducerea celei sîrbeşti – avea mai mare trebuinţă de apărători şi culti-
vatori.
 Ba dînsul a mers aşa departe cu cutezarea  (căci aceasta era în adevăr o 
cutezare pe timpul acela), încît pe la anul 1820 a tipărit un mic abecedar cu 
litere latine, care ca atare este cel dintîi product de acest fel în literatura româ-
nă[…]”18

 Moise Bota şi contemporanii săi, se mişcă în jurul Preparandiei arădene, 
transformînd-o într-un focar de difuzare a iluminismului şi centru al vieţii cultu-
rale româneşti pentru Banat şi Crişana. Cei mai mulţi militează pentru drepturi 
naţionale şi culturale, colaborînd cu reprezentanţii Şcolii Ardelene, pe direcţi-
ile căreia se orientează şi manifestările culturale bănăţene. În cadrul literaturii 
iluministe româneşti din Banat, primeşte un accent literatura didactică şi de 
educaţie care invadează epoca Luminilor, constituind şi tematica principală 
a scrierilor „beletristice”. Preocupările „moraliceşti” se integrează unor teme 
generale de educaţie. Dimitrie Ţichindeal a utilizat fabula ca pretext pentru 
difuzarea mesajului, prin intermediul moralei. Moise Bota şi Damaschin Bo-
jincă au folosit versurile, este adevărat că acestora le lipsea valoarea estetică, 
ca pretext pentru a comunica sau întări ideea transmisă. Scrierile literare din 
această epocă difuzau un adevăr moral în spiritul luminării. Alături de literatura 
virtuţilor umane, apar temele naturii, dragostei, a elogierii naţiunii. Limbajul 
poetic este facil, nediferenţiat de cel practic, cu cîteva excepţii.19 
 Moise Bota a fost unul dintre luptătorii pentru introducerea limbii române 
în şcoala şi biserica Banatului. Operele sale, cu toată puţinătatea talentului 
literar, ilustrează acest efort. El scrie satire împotriva stăpînirii străine, salută în 
versuri instalarea primului episcop român la Arad, este preocupat de educarea 
populaţiei de la sate (pentru care editează mai multe calendare) şi de cultiva-
rea dragostei pentru învăţătură la tineri. Compunerile sale, scrise într-o limbă 
greoaie, ezitantă (între forme populare, regionale şi creaţii latinizante), fie că e 
vorba de fabule, de poezii politice sau de versuri erotice, sînt extrem de proli-
xe. Rămîne dorinţa sa sinceră de a educa în spiritul dragostei şi respectului faţă 
de limba strămoşească.

Noi cu această lucrare schiţată, am vrut să atragem atenţia, că una dintre eta-
pele puţin cunoscute ale trecutului cultural din aceste părţi este şi perioada lu-
ministă de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor. În această 
perioadă de mare efervescenţă naţională şi socială şi-a desfăşurat activitatea pe 
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aceste meleaguri româneşti şi (giulanul?) Moise Bota, evidenţiindu-se ca istoric, 
literat, gînditor şi pedagog naţional. Nu se ştie de ce, viaţa şi activitatea sa nu 
au atras pe cercetători şi puţine sînt materialele care îi pun mai bine în lumină 
proeminenta sa personalitate. Din partea noastră acest pas, nu e doar decît o 
încercare timidă.
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EFTIMIE MURGU (1805–1870)

Eftimie Murgu s-a născut  la 28 decembrie 1805, în satul Rudăria, de pe teri-
toriul regimentului grăniceresc român bănăţean, care îşi avea centrul la Caran-
sebeş, mai tîrziu ţinea de comitatul Caraş-Severin. Tatăl său era Simu Murgu, 
ofiţer în regimentul român de graniţă, iar mamă-sa era Sumbria Pungilă, de ori-
gine tot dintr-o comună grănicerească din vecinătate. Singura sa soră a devenit 
soţia primarului din Caransebeş, şi, după ce a rămas văduvă, a fost sprijinul fra-
telui său necăsătorit, la Pesta. Cei doi fraţi mai mici ai lui Eftimie au fost ofiţeri 
în detaşamentele româneşti de grăniceri cu sediul la Caransebeş.1

 Eftimie Murgu a urmat şcoala „trivială” la Caransebeş, deoarece în 1815 
tatăl său era stabilit aici. Murgu merge apoi la liceul piariştilor din Seghedin, 
unde, în 1826, dă examenele cu un succes eminent. În acest liceu era şi oa-
recare viaţă politică şi culturală. Aici a avut cinci profesori, toţi călugări. Trei 
dintre aceştia erau şi scriitori, au primit loc şi în lexiconul lui Szinyei: Magyar 
írók… În anul 1826 în gimnaziu şi liceu, erau 729 elevi. Murgu avea colegi 
aici pe Damaschin Bojincă şi Nicolae Tincu-Velea. (Dintre elevii liceului din 
Seghedin au ieşit istoricul Horváth Mihály, minister în 1849; generalul revo-
luţionar Klapka György; patriarhul sîrb revoluţionar Rajasics, pe care Murgu 
i-a cunoscut pe toţi. Se aliau respectiv se combăteau în viaţă foşti colegi de 
şcoală.)2

 În 1826 trece la Budapesta, unde rămîne pînă în 1834. Aici Murgu a studiat 
mai întîi filozofia, apoi dreptul. Diploma de avocat a obţinut-o la 28 septem-
brie 1832. A fost coleg cu Andrei Mocioni, Gheorghe Ioanovici, Paul Vasici, Ioan 
Dobran, Meletie Dreghici, Mihail Tomici, Petru Moaler Cîmpeanu, Ştefan Mano, 
Ioan Raţiu şi alţii. În cursul studiilor sale a fost instructorul contelui Eszterházy 
P. cu care a făcut călătorii de studii în Anglia, Franţa, Germania şi Italia, ţări ale 
căror limbi le învăţase.3 

 În 1832–1834 Eftmie Murgu îşi face practica de avocat la Budapesta, fiind 
„jurat” (cancelist) la tabla regească, iar în 1834 îşi dă şi doctoratul în drept.

Anii petrecuţi ca elev de liceu la Seghedin şi ca student, apoi ca jurat la tabla 
regească din Pesta, n-au rămas fără urmă asupra formaţiei intelectuale a lui 
Eftimie Murgu. La Buda erau mari tradiţii naţionale române, aici au activat 
pe rînd corifeii Şcolii Ardelene: Samuil Micu Clain, Gheorghe Şincai şi Petru 
Maior. Aici a apărut în 1812 cartea lui Petru Maior, Istoria pentru începutul 
românilor în Dacia, care a răscolit intelectualitatea română. În jurul acestei cărţi 
se nasc dicuţii aprinse, iar după moartea lui Petru Maior, în 1821, doi tineri 
bănăţeni, Damaschin Bojincă şi Eftimie Murgu, apără teza despre originea ro-
mânilor şi despre continuitatea elementului român în Dacia.
 În 1823 apare la Halle o scriere cu titlul: Erweis, dass die Walachen nicht 
römischer Abkunft sind (Dovada că valahii nu sînt de origine romană). Pentru a 
răspîndi această teză şi între români, un sîrb care semna cu iniţialele S. T. (Sava 
Tököly) traduce cartea germană din Halle în româneşte şi o tipăreşte în 1827 la 
Buda. Damaschin Bojincă răspunde cărţii din Halle în limba latină, iar în 1830, 
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tot în Buda, apare răspunsul lui Murgu în limba germană, sub titlul: Widerle-
gung der Abhandlung, welche unter dem Titel vorkommt: Erweis, dass die Wa-
lachen nicht römischer Abkunnft sind…durch S. T. in Ofen 1827; und Beweis: 
dass die Walachen der Römer unbezweifelte Nachkömlinge sind… Verfasst von 
E. Murgu, Ofen 1830. (Combaterea tratatului care se găseşte cu titlul: Dovadă 
că valahii nu sînt de origine romană… de S. T. în Buda, 1827; şi Dovadă că 
valahii sînt urmaşii neîndoielnici ai romanilor … de E. Murgu, Buda, 1830.)4

 Tînărul autor (Murgu avea 25 de ani cînd i-a apărut cartea) a studiat toată 
literatura istorică accesibilă lui (citează 60 de cărţi) în problema originii româ-
nilor, pentru a respinge afirmaţiile jignitoare.
 Murgu, prietenul lui Bojincă, urmăreşte cu interes disputa acestuia cu S. 
Tököly, se pregăteşte şi el să-i răspundă autorului sîrb. El nu se mărgineşte nu-
mai la dovezile istorice şi filologice, ci ridică discuţia la un nivel superior avînd 
ca principii şi interpretări logice şi filosofice. 
 Murgu dovedeşte că limba română este o limbă neolatină, deci scrierea 
chirilică este improprie şi neadecvată acestui caracter naţional al limbii româ-
ne. El este un susţinător al culturii şi limbii naţionale, în tradiţia cărturarilor Şco-
lii Ardelene, preocupat în primul rînd de probleme istorice şi filozofice. Susţine 
că identitatea naţională se defineşte prin limba, datinile, obiceiurile şi numele 
unui popor. Examinînd aceste elemente, el aduce un spirit nou în argumenta-
rea latinităţii limbii române. În ce priveşte asemănarea datinilor, obiceiurilor, 
portului, modului de viaţă, caracterului românesc cu cel roman, pe lîngă cele 
invocate de Bojincă, Murgu aduce – în spiritul romantismului – ca un element 
nou, interesul pentru folclor, invocînd muzica, jocul şi basmele populare ca 
dovezi ale identităţii naţionale proprii.
 Nu ne vom opri asupra argumentelor extrase de Murgu din lucrări cu con-
ţinut istoric şi filologic spre al combate pe Tököly. Impresionează, desigur, 
numărul mare de lucrări consultate, stilul avîntat, consecvenţa logică a argu-
mentării, folosirea cu eficacitate a ironiei şi sarcasmului la adresa adversarului. 
Murgu declară că prin cartea sa vrea să restabilească adevărul: „Românii – zice 
el – nu caută nici glorie şi nici mărire prin aceea că se consideră romani, ci pur 
şi simplu adevărul.”5

 Polemistul Eftimie Murgu realizează unul dintre primele studii de etnomu-
zicologie incluzînd, la sfîrşitul Combaterii, trei dansuri româneşti şi două arii 
păstoreşti, şi spre comparaţie, o arie poetică sîrbească şi trei dansuri sîrbeşti.
O interpretare modernă, de specialitate a acestui argument al bogăţiei spiritu-
ale naţionale ajunge la următoarele concluzii: 
 „În contrast cu melodiile populare româneşti, caracterizate printr-o mare 
bogăţie melodică şi ritmică, cele patru melodii populare sârbeşti (…) ne par 
extrem de simple (…). După părerea lui Murgu, sărăcia melodică şi ritmică, 
cele patru melodii populare sârbeşti se datoreşte instrumentului muzical folosit 
de sârbi – gusla monocordă – care nu putea reproduce cinci sunete (…).
 Faptul că tînărul Eftimie Murgu aduce în 1830 ca argument pentru a de-
monstra autenticitatea noastră ca popor, cântece populare armonizate pentru 
pian [acesta este şi primul document scris conţinînd notarea unor cîntece bă-
năţene n.n.] dovedeşte că la începutul secolului al XIX-lea muzica noastră po-
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pulară începuse să fie apreciată de cercurile culte româneşti din Budapesta.”6 
– scrie Gh. Goian.
 Cartea lui Murgu a avut un răsunet puternic. A fost citită, şi des citată şi de 
către străini, iar românii o considerau ca o faptă naţională, o carte scrisă pentru 
apărarea naţiunii române.
 Tot în 1830, în timpul studiilor la Universitatea din Pesta, Murgu îşi începe 
colaborarea la revista Biblioteca românească (1821 şi 1829–1834) a lui Zaharia 
Carcalechi din Buda, redactată de Damaschin Bojincă. Din acel timp colabo-
rează la Albina românească (1829–1849) a lui Gheorghe Asachi din Iaşi şi la 
Curierul românesc (1829–1848) a lui Ioan Heliade Rădulescu din Bucureşti.7

Încă din anul 1832 Murgu doreşte să treacă fie în Moldova, fie în Ţara 
Românească, unde nădăjduia, aşa precum scrie Georghe Bariţiu, că va putea 
face pentru români aceea ce-şi propusese „tare şi vîrtos, cu toată ardoarea şi 
devotamentul unui june.” Pe atunci – scrie Bariţiu în necrologul lui Murgu – 
„mulţi juni înfocaţi căutau a împinge naţiunea românească cu toată repeziciu-
nea pe calea culturii şi libertăţii naţionale.”8

 În 1832 înaintează o cerere de numire ca profesor la noua Academie Mihă-
ileană, dar abia în vara anului 1834 va pleca spre Iaşi, după ce va obţine titlul 
de doctor în drept universal al Universităţii din Pesta. Aici se afla şi prietenul 
său de idei şi năzuinţe de la Universitatea din Pesta, Damaschin Bojincă. Mur-
gu e numit profesor de filozofie şi drept natural. Îşi citeşte primul curs, care era 
viu, cu aplicaţii la stările de atunci din Moldova, lecţiile lui au făcut pe auditorii 
săi să se gîndească, să ia atitudine.  Boierimea şi domnitorul Mihai Sturdza erau 
nemulţumiţi de libertatea prea mare ce o manifesta Murgu la cursurile lui. 
Astfel, el intră în conflict cu domnitorul moldovean şi cu Gheorghe Asachi. Nu 
găseşte teren prielnic pentru a-şi dezvolta principiile. Sînt dovezi că era stimat 
de elevii săi, dintre care unii vor avea roluri importante mai tîrziu, ca de pildă 
fraţii Scriban sau Ion Ionescu (De la Brad).9 

 Murgu în Moldova, îi salutat cu naive dar pline de admiraţie monorime: 
„În Moldova întunecată / Se ivi acum deodată / Cea mai sublimă ştiinţă / Prin 
a Murgului silinţă”.10 Stăpînirea se alarmează: acest filozof bănăţean răscoleşte 
lumea. Domnul Moldovei îl cheamă – scrie Bariţ – pe Murgu la sine şi îi spune: 
îţi măresc leafa, numai să te laşi de filozofie şi să numai vorbeşti nimic despre 
cutare lucruri.11 Murgu nu acceptă, pentru el funcţia de profesor nu însemna o 
sursă de existenţă, ci o misiune, un apostolat. În mai 1836 îşi dă demisia şi tre-
ce la Bucureşti. Din 1837, la Academia Mihăileană, în locul lui a predat cursul 
de filozofie fostul său coleg de la Pesta, Petru Moaler Cîmpeanu (originar din 
Otlaca).12

Ajungînd în toamna anului 1836 la Bucureşti, Murgu aici regăseşte cunoştinţe 
vechi. La Budapesta cunoscuse pe Ştefan P. Niagoie, învăţător la şcoala româ-
nă de aici şi autor de calendare. Tot la Budapesta cunoscuse pe pictorul C. 
Lecca.13

 Cu greu obţine, în 1837, numirea ca profesor la Colegiul Sfîntul Sava.  Pînă 
atunci e nevoit, timp de un an şi trei luni, să trăiască din lecţii particulare. Între 
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numeroşii elevi care veneau la aceste lecţii se găseşte şi Nicolae Bălcescu. Mur-
gu are o influenţă puternică asupra viitorului revoluţionar şi prietenia înfiripată 
între profesor şi elev va dura întreaga viaţă. Alt elev i-a fost C. A. Rosetti, revo-
luţionar şi el, care-i va păstra pînă la sfîrşit o caldă prietenie. 
 Din 1837 pînă în 1839 predă la Colegiul Sf. Sava logiga şi dreptul roman. 
Dar şi la Bucureşti, nedreptăţile sociale îl nemulţumesc. Intră în conflict cu 
Eforia şcoalelelor şi, în 1839, cere domnitorului Alexandru Ghica să-i aprobe 
demisia din calitatea de profesor. Deşi i se aprobă demisia, Murgu nu pleacă 
din Bucureşti.14

 De-a lungul anilor, el şi-a făcut numeroşi prieteni printre care Dimitrie Fi-
lipescu şi L. A. Vaillant. Cei trei pun bazele mişcării revoluţionare din 1840, ei 
atrăgînd în mişcare pe Nicolae Bălcescu, D. Macedonski, Cezar Bolliac şi alţi 
tineri. Aceştia se întruneau fie la casa lui Murgu, fie la cea a lui Filipescu. Chiar 
ultima şedinţă s-a ţinut în casa lui Murgu. În urma unei trădări, complotul e 
descoperit şi în noaptea de 20 octombrie 1840 încep arestările.15

 Raportul anchetei întreprinse releva că Murgu, Vaillant şi Filipescu erau ca-
pii mişcării şi că aceştia doreau să instaureze în fruntea statutului un directorat 
format din 6 membri. Aceştia aveau misiunea de a întocmi o nouă constituţie, 
să formeze o armată revoluţionară, să desfiinţeze proprietatea şi să proclame 
republica cu denumirea România Nouă.16

 În urma descoperirii complotului, Murgu şi Vaillant sînt expulzaţi, fără 
dreptul de a se mai întoarce vreodată în Ţara Românească. Murgu a fost trimis 
sub escortă şi a stat în arest la Caransebeş, apoi la Lugoj, unde a fost anchetat. 
La 21 septembrie 1841, în urma cererii lui Murgu de a fi eliberat condiţionat, 
Consiliul din Buda trimite comitatului Caraş aprobarea împăratului în acest 
sens.17

După eliberare, Murgu în 1842 se stabileşte ca avocat la Lugoj, pe care îl con-
sideră potrivit pentru scopurile sale politice. Lugojul era capitala comitatului, 
deci un centru important al vieţii româneşti. Aici va relua activitatea revoluţi-
onară începută la Bucureşti. Stările din Ungaria feudală, ca şi abuzurile func-
ţionarilor comitatensi odioşi populaţiei, îl nemulţumesc profund. De aceea el 
începe o mare acţiune împotriva stăpînilor de pămînt şi a abuzurilor săvîrşite 
de autorităţile comitatense. Strînge plîngerile ţărănimii, caută să descopere 
abuzurile, silniciile, furturile şi jafurile proprietarilor de pămînturi, dregătorilor 
comitatelor, săvîrşite în dauna ţăranilor. Are o vastă corespondenţă cu preoţii şi 
dascălii satelor care-i trimit petiţii iscălite. Se întîlneşte cu ţăranii, îi îmbărbătea-
ză, îi îndeamnă să nu se lase călcaţi în picioare. Face proteste împotriva silniciei 
ierarhiei sîrbeşti. Mişcarea în fruntea căruia stătea Murgu, devine o mişcare de 
masă. Un învăţător, Vasile Bojincă (el era fratele lui Damaschin Bojincă, pro-
fesorul de la Iaşi şi prietenul lui Murgu) îi scria lui Murgu: acum vrem şi noi a 
fi în ţara noastră.”18

 „Mişcarea românilor lugojeni ia amploare, încît în primăvara anului 1844 
se vorbea în oraş de un partid al lui Murgu. Un maistor, Mihai Bontilă, răspîn-
deşte zvonul că primarul oraşului, Alexandrovici, ar aparţine şi el partidului lui 
Murgu.”19 Din scrisoarea lui Vasile Bojincă rezultă că, în toamna anului 1844, 
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Murgu a făcut o petiţie pe care aduna în secret semnături. Aceste acţiuni au 
început să îngrijoreze autorităţile, care au aşteptat un pretext pentru a-l aresta. 
Acest pretext s-a ivit în urma denunţului preotului Ioan Blidariu din Găvojdia. 
Pe baza acestui denunţ, la 28 martie 1845, protojudele districtual prezintă 
adunării comitatului actele de acuzare împotriva lui Murgu şi cere arestarea 
lui. Tribunalul comitatens confirmă mandatul de arestare emis de protojude, 
pe motivul că Murgu neavînd avere poate oricînd fugi.20

 Murgu e întemniţat la Lugoj. Comitatul cere instrucţiuni de la cancelaria 
palatinului. Acesta răspunde la 27 aprilie 1845 că, deoarece vina acuzatului, 
conform încheierii tribunalului, constă în aceea că el a căutat să agite împotriva 
proprietarilor de pămînt, cauza e în competenţa tribunalului comitatului.
 „Domnii comitatului îl consideră însă prea periculos pe Murgu, dacă 
rămîne pe teritoriul comitatului, fiind chiar în închisoare. Fac demersuri să fie 
dus la Pesta – sub motivul că el ar fi săvîrşit crima de trădare de ţară, crima 
împotriva proprietăţii, siguranţei de stat, împotriva legilor de bază ale ţării. Ast-
fel se ordonă predarea lui Murgu procuraturii de stat şi la 24 octombrie 1845 
transportat în lanţuri la Pesta, luînduse măsuri deosebite de precauţie, şi depus 
în închisoarea numită Neugebaude (Clădirea nouă)” – scrie V. Cheresteşiu.21

 I. D. Suciu bazîndu-se pe procesul verbal nr. 3881 din 1846 al Congrega-
ţiei comitatului Caraş, scrie: „În primele luni ale anului 1846, Murgu este dus 
sub escortă la închisoarea „Neugebaude” din Buda.”22

 G. Bogdan-Duică în cartea sa îl citează pe. Al. Papiu Ilarian: „Directoratul 
fiscal produce, în numele adevărului, date uscate (!), după care Eutimie Murgu 
fu arestat de cătră comitatul Caraşului pentru rescularea poporului, aflîndu-se 
la dînsul scrisori, care erau îndreptate în contra unităţiei ţărei ungureşti. Fu 
închis în Pesta, în edificiul nou; fu ascultat în 30 Octomvrie şi 30 Noemvrie 
1845; şi după ce se traduseră nişte scrisori româneşti, în 27 Aprilie se începu 
procesul în contra lui, înaintea tablei regeşti.”23

 După terminarea anchetei, la 27 aprilie 1846 începe procesul în faţa tri-
bunalului regesc din Pesta. Dar Murgu refuză să se apere şi nu răspunde la 
întrebări, invocînd faptul că fiind născut în regimentul de graniţă, care nu apar-
ţine Ungariei, a fost arestat ilegal. În concesinţă cere să fie eliberat, vrea să se 
apere în faţa împăratului Austriei.24 Cererea nu i se împlineşte, rămîne şi pe 
mai departe închis în „Neugebaude”, unde regimul era destul de dur. (Această 
cazarmă ridicată în 1786 a fost demolată în anii 1897–98. În 1926 pe locul 
acesteia a fost ridicat renumitul monument „Batthyány örökmécses”.)
 Fostul elev al său, C. A. Rosetti reuşeşte în 20 august 1846 să pătrundă  în 
închisoarea din Pesta, poate prin paznicul român, care ţinea mult la Murgu. În 
Note intime Rosetti descrie impresia ce i-a făcut fostul său profesor: „Ce frumos 
era! Părul şi barba foarte lungi; ferestrele zidite şi numai jos ochiuri de geam, 
ce păreau lăsate într-adins ca să-i arate de cîtă lumină este lipsit!”25

 După o lungă întrerupere, la 6 februarie 1848 procesul se reia. Avocatul 
din oficiu îi cere să-şi pregătească apărarea, dar Murgu se menţine pe aceeaşi 
poziţie, refuzînd să se apere pe motivul că nu este supus Ungariei. Lupta grea 
şi inegală ar fi continuat mult, dacă un eveniment neaşteptat nu ar fi contribuit 
la eliberarea lui.26
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 La începutul anului 1848 încep mişcările revoluţionare în Europa. În scurt 
timp ele cuprind Viena şi Budapesta. La 15 martie, revoluţionarii maghiari for-
mulează cele 12 puncte, dintre care al unsprezecelea cere eliberarea deţinuţi-
lor politici. În aceaşi zi, Táncsics e şi eliberat. Murgu însă nu e!  
 Tineretul român din Pesta lansează un manifest, în care după ce îşi expri-
mă solidaritatea cu revoluţia maghiară, cere eliberarea lui Murgu. În fruntea 
acestei manifestări îl găsim pe Sigismund Pop, viitorul deputat. Dar numai după 
multe intervenţii, Palatinul Ungariei aprobă eliberarea lui Murgu.
 Presa română ardeleană sărbătoreşte eliberarea lui Murgu arătînd meritele 
acestuia. Gazeta de Transilvania descrie că Murgu fu eliberat la 8 aprilie la 
intervenţia lui „ Sigismund Pop, însoţit de mai mulţi tineri români, ajutaţi fiind 
de un mare patriot maghiar, Nyáry Pál, notarul prim al oraşului Pesta…”27 

Organul luminării din Blaj publică reportajul unui participant la eliberarea lui 
Murgu, din care reiese entuziasmul cu care a fost primit de tineretul român. 
În seara zilei de 8 aprilie (zi de sîmbătă) tinerii români şi maghiari, în frunte cu 
Nicolae Bojincă, au pornit spre închisoare (cazarmă) de unde în aclamaţii l-au 
scos pe Murgu. Din toate părţile se auzea: „Éljen Murgu”.  Lor li s-au alăturat 
şi soldaţii italieni care făceau de pază, aclamau şi ei: „Eviva nostro Romano!”  
Convoiul a pornit spre piaţa primăriei „Caii de la căruţă se desprinseră şi tine-
rii unguri-români, cu un mare triumf, cum la aşa un bărbat strălucit se cuvine, 
îl traseră pînă la casa cetăţii (primărie)… Mii de oameni aşteptau în piaţă pe 
Murgu”.28  El ţinu un discurs despre nedreptăţile absolutismului. Declaraţiile 
sale stîrnind o puternică însufleţire, din ferestrele clădirilor alăturate, doam-
nele îi făceau semne prieteneşti cu batiste albe.  El era omul zilei, eroul revo-
luţiei, şi suferinţa lui de atîţia ani a fost încununată de primirea triumfală pe 
care i-a făcut-o poporul. Şi presa maghiară aduce ştirea eliberării lui Murgu, 
vorbind de el cu simpatie.29

 Din păcate, eliberarea lui Murgu deşi spectaculară, a întîrziat cu aproape 
o lună faţă de aceea a lui Táncsics Mihály (în unele scrieri istorice române şi 
maghiare, în mod greşit, se aminteşte faptul că Murgu a fost eliberat împreună 
cu Táncsics) şi a altor deţinuţi unguri. Libertatea începea să devină selectivă.
 Procuratura regatului  ungar întreabă Ministerul de justiţie dacă e cazul să-i 
închidă  sau nu dosarul lui Murgu: „Pe baza probelor alăturate ale procesului, 
Eftimie Murgu, a acţionat împotriva unităţii Ungariei,  prin aceea că a vrut din 
Banat şi din alte regiuni locuite de români  o ţară separată de coroana ungară.
 După ce a fost întemniţat, a stat într-o celulă onestă din noua clădire (a 
închisorii) pestane. De acolo a fost eliberat fără asentimentul acestui oficiu, se 
zice conform ordinului ministrului de interne. Acum se ridică de la sine proble-
ma dacă procesul amintit se poate considera încheiat sau nu. Solicit de aceea 
o dispoziţie cît mai urgentă şi mai clară asupra acestei probleme, cu atît mai 
mult, cu cît Murgu cere înapoi scriptele sale originale.”30

 Ministrul de justiţie, Deák Ferenc, la rîndul său, la 20 aprilie 1848, cere 
lămuriri ministrului de interne, Szemere Bertalan. „În raportul său anexat aici 
în copie, direcţia afacerilor regale mi-a cerut să lămuresc dacă poate fi consi-
derat încheiat procesul penal în faţa Tablei regale, care e intentat împotriva lui 
Eftimie Murgu, acuzat de răzvrătire a poporului şi de trădare. Amintitul raport 
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cuprinde informaţia că numitul Eftimie Murgu, închis în „clădirea nouă” de la 
Pesta, a fost eliberat de acolo conform dispoziţiei Ministerului de Interne. De 
aceea, am considerat necesar a mă adresa dumneavoastră, pentru a binevoi 
să-mi daţi informaţiile corespunzătoare despre arestarea celui în cauză.”31

 Pe data de 27 aprilie 1848, ministerul de interne comunică ministerului 
de justiţie următoarele: „La scrisoarea domniei voastre din 20 a lunii curente, 
privind eliberarea deţinutului Eftimie Murgu, mă grăbesc să vă răspund pen-
tru a vă aduce la cunoştinţă următoarele: membrii delegaţi ai comitetului de 
menţinere a ordinii din oraşul Pesta au cerut în 9 a lunii curente eliberarea 
numitei persoane, întrucît l-au considerat deţinut politic; pe baza acestei ce-
reri, comitetul provizoriu a propus guvernului provizoriu regesc ungar să pună 
imediat în libertate numita persoană în cazul că era deţinut politic, conform 
graţierii acordată tuturor deţinuţilor politici de către maiestatea sa regele; şeful 
guvernului a ţinut cont de această propunere şi a eliberat numita persoană.”32

 Eliberarea lui Murgu s-a datorat deci intervenţiei cetăţenilor din Pesta, mo-
bilizaţi în acest sens de tineretul român din Pesta, în frunte cu Sigismund Pop 
şi Nicolae Bojincă.

După trecerea primelor zile ale bucuriei eliberării, se punea problema ce va 
face Murgu. Fruntaşii ardeleni, Timotei Cipariu, Simion Bărnuţiu şi Ioan Popasu 
îl invită în Ardeal spre a prezida Adunarea de la Blaj. „Şi alţi conducători arde-
leni erau de părere că cel mai indicat pentru a conduce adunarea românilor 
ardeleni ar fi Murgu. S-au emis multe păreri, pentru ce n-a acceptat Murgu şi 
n-a venit cel puţin ca să ia legătură cu ardelenii, la Blaj. Motivul adevărat, cre-
dem, e foarte simplu: Murgu n-a putut să plece nici în Banat în cursul lunilor 
aprilie şi mai, necum în Ardeal, fiind reţinut la Pesta...
 Murgu, îndată după luarea de contact cu guvernul ungar, s-a lovit de neîn-
crederea şi bănuielile ministrului de inetrne, Szemere. Ministrul era informat 
de vechii dregători ai comitatelor, care aproape toţi au rămas, şi după revolu-
ţie, în funcţie. În 28 mai Szemere îi scrie viţişpanului Vukovics Sebő: „Murgu 
vrea să meargă în Banat. E un om visător şi periculos (ábrándos és veszélyes 
ember). Desigur, Murgu nu se mulţumea cu ceea ce Szemere voia să asigure 
românilor: folosirea limbii române în căminele şi biserica lor… La 1 iunie, 
acelaşi viţişpan Jakabbfy, care contribuise în 1845 din plin la întemniţarea lui 
Murgu, îi scrie ministrului Szemere: „Poporul e încă liniştit… dar un singur apel 
al lui Murgu, transformat de fanatismul mulţimii în martir, va putea încinge în 
flăcări tot ce nu e românesc”…
 Bănăţenii îl aclamă, aşteaptă pe Murgu. La adunarea comitatului în 3 mai, 
Murgu e ales în fruntea comitetului permanent al comitatului, primind 917 
voturi. În sfărşit, la 31 mai, Szemere se învoieşte ca Murgu să plece în Banat.”33

 Înainte de a pleca în Banat, Murgu redactează încă  la Pesta un manifest 
adresat „fraţilor concetăţeni români”. Pleacă întîi la Timişoara, la comisarul 
guvernial Vukovics. La Lugoj ajunge în 6 iunie 1848, unde a avut parte de o 
primire triumfală. Aici convoacă pe data de 15/27 iunie 1848 „Adunarea Na-
ţională a Ţării Banatului”. Între timp Eftimie Murgu face un turneu prin satele 
bănăţene, peste tot fiind primit cu entuziasm.34  Tot Banatul îl cunoştea, cunoş-
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tea lupta şi martirajul lui. Vorbeşte la Lugoj, la Caransebeş, prin sate, despre 
drepturile dobîndite ale poporului, despre înfrăţirea româno-maghiară.
 Adunarea naţională convocată de Murgu s-a ţinut la 27 iunie la Lugoj, pe 
un cîmp liber, numit după adunare „Cîmpul libertăţii”. După ştiri oficiale, s-au 
adunat 1.500 de oameni, unii corespondenţi vorbesc de peste10 mii. Preşe-
dintele adunării e Murgu, secretarul Aloşiu Vlad.35  
 „Dus pe braţe la tribună, „bărbatul care dispunea, în acele timpuri, de vo-
inţa tuturor românilor bănăţeni”, şi-a început astfel cuvîntarea de deschidere a 
„generalnicei adunări a Banatului”.
 „Fraţi români, eu nu sînt nici nălucă, nici înşelător, nici născut în palate, în 
leagăn de aur sau vison. Eu sînt născut ca voi din opincă – şi le-a arătat opincile 
în care era încălţat – sînt născut din opreg – şi le-a arătat brăcira tricoloră cu 
care era încins – şi sînt asemănarea voastră – şi şi-a arătat părul lung lăsat pe 
umeri în jos, aşa cum îl purtau atunci românii fără deosebire de provincie. Am 
aceleaşi dureri şi necazuri pe care le aveţi şi voi şi vreau să dobîndesc, pentru 
voi, tot ceea ce vreţi şi voi…”
 Poporul îi sublinia cuvîntarea cu cîntecul armonizat de preotul Ambrosiu 
Jurma (1822–1889) din Bata Mureşului, ce izbucnea din mii de piepturi:

    
.................................

    Bună veste ne-a sosit
    O veste de bucurie:
    Murgu scapă de robie.

    Şi în căruţă se sui
    În căruţă fără cai,
    Cinste mare ca la crai
    Cînd românii îl trăgeau

    Multă pompă îi făcură
    Cu făclii îl petrecură.
    Căpitan îl ridicară
    În Banat cu mare fală...

    Mintea lui cea strălucită
    Ca coroana aurită
    Gîndul lui cel preţuit
    Ca steagul de aurit.

    Murgule, bine ai venit!”36

Dezideratele adunării naţionale de la Lugoj pot fi rezumate în următoarele 
puncte:
 1. Înfiinţarea unei armate populare române prin înarmarea poporului în 
termen de şase zile.
 2. Numirea lui Eftimie Murgu de căpitan suprem al acestei armate şi a cîte 
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unui căpitan pentru fiecare din cele trei comitate. Limba de comandă în arma-
ta populară să fie cea românească.
 3. Recunoaşterea limbii române ca limbă oficială în tot Banatul. Limba 
maghiară va fi folosită doar în corespondenţa cu guvernul maghiar.
 4. Independenţa bisericii române din Banat prin destituirea celor doi epi-
scopi din Timişoara şi Vîrşeţ.37

 Guvernul maghiar şi-a luat toate măsurile de securitate în vederea adună-
rii naţionale. „Autorităţile locale bănăţene - în urmă şi guvernul pestan – sînt 
nemulţumite cu „spiritul” adunării. E drept, raportează Vukovics în 27 iunie 
ministrului Szemere, că Murgu a îndemnat poporul să fie cu credinţă faţă de 
patrie, faţă de naţiunea maghiară, dar sînt multe de obiectat. S-a cerut ca insu-
recţia română să aibă un căpitan român şi trei subcăpitani, tot români, din 
fiecare comitat cîte unul. Limba de comandă să fie română şi numai în relaţii 
cu guvernul să se întrebuinţeze limba maghiară. Aceste cereri – scrie comisarul 
guvernial Vukovics – după părerea mea nu vor fi admise niciodată.”38 

La sfîrşitul lunii iunie 1848 au loc alegerile parlamentare. Cu ocazia alegerilor, 
tensiunile între partizanii lui Murgu şi cei ai guvernului maghiar s-a acutizat. 
Din cele şase circumscripţii electorale din Caraş, Murgu a candidat în patru  
pentru a împiedica alegerea candidaţilor susţinuţi de guvernul maghiar. „Se 
pune întrebarea: de ce a ţinut Murgu să candideze în patru circumscripţii elec-
torale, mai ales că era absolut sigur de succesul lui la Lugoj, unde popularita-
tea sa era nemărginită? Două motive ni se par mai plauzibile. În primul rînd, 
dîndu-şi seama de popularitatea sa covîrşitoare, a căutat prin candidatura lui 
în aceste circumscripţii să împiedice alegerea candidaţilor guvernului, care ar 
fi avut mai multe şanse de reuşită dacă ar fi avut contracandidaţi mai puţin 
populari. În al doilea rînd, prin răsunătorul succes electoral obţinut, spera ca 
propunerile sale în dietă să aibă mai multă greutate în faţa guvernului.”39

 La Lugoj Murgu „a fost ales cu voinţă unanimă”, cum relata presa vremii.
  La Oraviţa Murgu avea doi contracandidaţi, pe Emanuil Gojdu şi Balogh 
László. Murgu a reuşit să învingă, datorită popularităţii sale.
 La Făget dintre mai mulţi candidaţi, au rămas doi: Murgu şi Maxim Pascu. 
Acesta din urmă era unul din oamenii lui Gojdu, fusese reprezentant al comita-
tului Caraş la adunarea de la  Pesta convocată de Gojdu şi semnase petiţia din 
9/21 mai. Şi aici Murgu învinge.
 În cercul Zorlenţul Mare, Murgu a candidat spre a contracara celelalte can-
didaturi: a lui Teodor Petrovici şi Balogh László. Al treilea candidat a fost Aloisiu 
Vlad, secretarul adunării de la Lugoj, şi unul dintre colaboratorii apropiaţi ai lui 
Murgu. De aceea la votare, Murgu îl va ajuta să se aleagă deputat.
 Deci în prima fază a alegerilor triumful partidei lui Murgu a fost total. În 
tot comitatul Caraş n-au fost aleşi decît Murgu şi colaboratorii săi cei mai apro-
piaţi: Ştefan Ioanescu la Bocşa, Aloisiu Vlad la Zorlenţ, iar Axentie Bojincă la 
Sasca. Astfel, comitatul Caraşului a fost singurul care a trimis în Parlamentul de 
la Pesta numai deputaţi români. Alegerile din Caraş au fost dominate de voinţa 
lui Murgu. Bineînţeles că rezultatul alegerilor a nemulţumit guvernul şi presa 
maghiară.
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 Cu ocazia alegerilor s-au înăsprit relaţiile dintre cele două curente existente 
printre fruntaşii românilor bănăţeni: democraţii burghezi, în frunte cu Emanuil 
Gojdu şi Gheorghe Ioanovici de Duleu, care se bucurau de sprijinul oficiali-
tăţilor şi al marilor proprietari, şi curentul democrat revoluţionar, în frunte cu 
Murgu, susţinut de masele ţărăneşti.40 (Murgu nu a participat nici la adunarea 
din Pesta (15/21 mai 1848) convocată de Gojdu.)

Pe data de 2 iulie deputaţii de Caraş au pornit la Pesta, unde urma să se des-
chidă noul parlament. Conform legii electorale, Murgu, care fusese ales în trei 
circumscripţii, trebuia să opteze pentru una din ele. În şedinţa din 6 iulie, 
Murgu optează pentru circumscripţia Lugoj. Deputaţii români din Caraş s-au 
unit cu cei aleşi de alte comitate şi au format în parlament o grupare politică al 
cărei exponent prestigios era Murgu.41

 Îndată după sosirea la Pesta, Murgu împreună cu Aloisiu Vlad înaintează 
Ministerului de interne petiţia privitoare la revendicările românilor în adunarea 
de la Lugoj. El cere rezolvarea urgentă a dezideratelor din raport. Cere înfi-
inţarea neîntîrziată a armatei române, confirmarea lui în calitate de căpitan 
suprem al acestei armate şi recunoaşterea destitirii episcopilor de Vîrşeţ şi Ti-
mişoara. Dar Szemere, ministrul de interne, nu dorea să aprobe aceste dezi-
derate. După concepţia sa, înfiinţarea unei armate române însemna să dea 
puterea în mîna lui Murgu, căci cine deţine armata, deţine şi forţa executivă. 
Nici destituirea celor doi episcopi nu era un act de oportunitate polilitică pen-
tru guvern, deoarece ar fi înrăutăţit şi mai mult raporturile cu sîrbii, care se 
răsculaseră şi luptau cu arma în mînă. Pe de altă parte însă, guvernului nu-i 
convenea să respingă pe faţă cererile lui Murgu şi atunci Szemere adoptă me-
toda tergiversării.42

 
În iunie 1848 izbucneşte revoluţia şi în Ţara Românească, Bălcescu se grăbeşte 
a-i trimite lui Murgu programul şi alte acte, iar Murgu îi trimite fostului său elev 
la 8/20 iulie o scrisoare plină de grijă părintească, pătrunsă de iubire şi solidar-
itate sinceră:
 „M-am bucurat din inimă văzînd programa şi alte acte, din care am putut 
vedea, că aţi isbutit a apuca cîrma ţării şi că libertatea a triumfat în ţară.
 Bine ar fi numai, cît se poate, să vă feriţi deocamdată de numirea de re-
publică, că şi aşa tiranii se uită cu pismă la starea libertăţii de acum şi prejurul 
nostru este cu mult mai critic, decît să ne putem lăsa numai în seama oarbei 
întîmplări.
 Cea dintîia grije să vă fie, fraţilor, arma! Armată, cît mai îngrabă, căutaţi să 
aveţi, ca să puteţi cel puţin cea întîie năvală să o întîmpinaţi cu bună ispravă; 
apoi de aci încolo va fi grija noastră şi mai pre urmă grija Europei.
 În toată întîmplarea nu ar fi rău să păşiţi la oarecare legătură cu guvernul 
unguresc, că, însuşi supărat fiind de panslavismul meridional, a cunoscut că nu 
poate avea mai de nădejde aliat asupra Slavilor decum sunt Românii. Eu, fiind 
deputat la adunarea ţărei, voiu face toate, pentruca să fie alianţă între aceste 
două ţări.
 Relaţiunea cu Turcia să nu o clintiţi; decît dela Francia să cereţi, şi dela 
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Germania, să vă cunoască de stat suveran; aşa apoi Muscalul nu-şi poate căuta 
mult pretest spre a se amesteca în trebile Românilor.
 Decît iară şi iară vă îndemn: nu glumireţi, ci vă armaţi, ştii cum e zisa: Si vis 
pacem, para bellum! Din multe cerimonii seau ale tacticei militare scoateţi nu-
mai esenţa şi, lăsînd nimicurile la o parte, esercitaţi armata numai intru acelea 
evoluţii ce sunt de cea mai neapărată trebuinţă.
 Almintre, fraţilor, fiţi cu inimă şi staţi toţi cu toţii pentru libertate. Dumne-
zeul libertăţii s-a deşteptat, el priveghiază peste soartea popoarelor, nu trebue 
decît numai obşteasca voinţă, şi tiranii vor remînea ruşinaţi, şi noi, frăţioare, 
carii ştii că au fost jertfa mîniei tiranilor, acum este vremea să ne izbîndim. Eu, 
laudă fie Domnului, pre cei din părţile acestea îi văd toţi trîntiţi; urmează ca şi 
de peste Alpi să fie risipiţi.
 Eu, frate, să ştii că am plîns de bucurie, am luat ştire despre triumful libertă-
ţii în România; şi cu nerăbdare aştept ca eu, carele, după cum ştii, ca rob ieşind 
din acea ţeară, pentrucă i-am vrut desrobirea, şi carele tot din pricina aceasta 
iarăş am picat în robie amară, acum ca om slobod să văz România slobodă şi să 
mă bucur de fericirea fraţilor mei, carii mai de mult ar fi meritat această soarte.
 Eu, cu toate că mă aflu foarte ocupat, dar îndată ce se va închide adunarea 
ţării, măcar numai pre o zi, voiu să vin să ne vedem, că mi-i dor de fraţii mei; 
şi mă voiu bucura putînd vedea pe acei bărbaţi carii n-au pregetat a se jertfi 
pentru obşteasca fericire a poporului şi a ţărei.
 Închinîndu-mă cu frăţească dragoste patrioţilor sunt
  Pesta                                                     al Dumitale plecat
  8/20 Iuliu 1848.                                               Eftimiu Murgu

P.S. Prin încrezutul meu d. Vasilie Maniu te rog scrie-mi cele de cuveninţă şi 
io din parte-mi voiu căuta să pregătesc adunarea spre a găsi paşi la o alianţă cu 
Moldoromânia. Bine este dar să ne înţelegem; şi D-voastră bine ar fi să auc-
torizaţi pre cineva spre a tracta în numele ţării, că nu-i bine să stăm izolaţi.”43

 În această scrisoare Murgu sfătuieşte pe Bălcescu ca să nu se proclame 
încă republica, în schimb să-şi pregătească armata cît mai degrabă, ca să poată 
întîmpina cel puţin cea dintîi năvală. Un alt gînd al lui Murgu e alianţa dintre 
Ungaria şi ţările române.

Văzînd că Szemere nu se grăbeşte să-i rezolve dezideratele, Murgu recurge la 
o deversiune spre a înfiinţa cît mai grabnic armata populară. În 10 iulie 1848, 
Nicolae Bojincă, cel mai apropiat colaborator al lui Murgu, face comitatului o 
întîmpinare, prin care cere înfiinţarea unei armate populare române de 20 000 
de oameni comandaţi de el. A doua zi, se întruneşte adunarea comitatensă, 
care luînd în dezbatere propunerea lui Bojincă o aprobă. După ce comitatul 
înştiinţează pe comisarul guvernului, Vukovics, despre hotărîrea luată, acesta 
se grăbeşte să anuleze hotărîrea comitatului, motivînd că din punctul de vede-
re al apărării condiţia esenţială este conducerea unitară. Diversiunea încercată 
de Murgu pentru înfiinţarea armatei populare s-a lovit de vigilenţa lui Vuko-
vics, care ia atitudine ostilă faţă de această încercare. Însă Szemere, spre a nu 
provoca îndepărtarea lui Murgu, folosea metoda promisiunilor deşarte. El a 
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fost acela care a promis lui Murgu aprobarea dezideratelor adunării de la Lugoj 
şi în baza acestei promisiuni Murgu a comunicat bănăţenilor înfiinţarea arma-
tei populare române. Dar Murgu nu cunoştea circularele secrete ale aceluiaşi 
ministru din care reieşeau adevăratele scopuri ale guvernului. Cam prin luna 
iulie 1848 începe să se cristalizeze tot mai mult, atît în rîndurile deputaţilor 
români, cît şi a opiniei publice române din Ungaria, spiritul de opoziţie faţă de 
nerecunoaşterea drepturilor naţionale ale românilor.44

  Văzînd că lucrurile se tărăgănează, iar prin interzicerea înfiinţării armatei 
populare de către Vukovics s-a zădărnicit şi planul lui cel mai important, Mur-
gu încearcă să obţină realizarea dezideratelor de la Lugoj pe cale parlamen-
tară. Încă la sfîrşitul lunii iulie, după eşuarea planului de formare a armatei 
populare române, Murgu redactează un proiect de lege privitor la drepturile 
bisericeşti ale românilor. Mai tîrziu vor alcătui cîte un proiect de lege, tot în 
ceea ce priveşte organizarea bisericească a românilor, şi deputaţii Teodor Serb 
şi Ioan Dragoş. Dar proiectele lor vor fi prezentate după al lui Murgu.
 Proiectul de lege prezentat de Murgu cuprinde 4 paragrafe şi este destul de 
modest în pretenţii. El îşi dădea seama că deocamdată nu va putea obţine mai 
mult. Textul proiectului este următorul:
 1. Se recunoaşte ca legală independenţa bisericească a cetăţenilor români 
pronunţată în adunările lor populare.
 2. Se recunoaşte ca legală conducerea bisericească provizorie instituită în 
locul vlădicilor sîrbi înlăturaţi de adunarea populară din Banatul Timişan, pînă 
la alegerea legală în sinod bisericesc a unui mitropolit şi a episcopilor obişnuiţi.
 3. Se va ţine sinod bisericesc român pentru alegerea mitropolitului şi epi-
scopii de lipsă, pentru înfiinţarea episcopiilor noi, în funcţie de numărul popu-
laţiei şi pentru luarea măsurilor necesare, bisericeşti şi şcolare.
 4. Se investeşte cu putere de lege hotărîrea adunării populare române bă-
năţene găsindu-se justă, prin care în această regiune nu va fi recunoscută din 
punct de vedere politic naţiunea sîrbă sau rasciană şi ca atare nici episcopii 
rasciani sau sîrbi din Banatul Timişan.45

 Obiectul supus legiferării este deosebit de important pentru acea vreme, 
este un punct de vedere al revendicărilor româneşti. Autonomia bisericească a 
românilor era un postulat de ordin politico-naţional pentru motivul că Biserica 
reprezenta singura formă de organizare naţională din imperiu care funcţiona 
pe bază de statut propriu democratic.
 Murgu şi-a prezentat proiectul în 26 august 1848, cînd a ţinut un discurs 
mai bine de o oră în parlament. Le cele  propuse de Murgu a răspuns Kossuth 
Lajos, care se referă îndeosebi la dezideratele adunării de la Lugoj. Prin acest 
răspuns, guvernul maghiar îşi dezvăluie adevăratele intenţii, respingînd toate 
cererile românilor.
 „În cîteva fraze, Kossuth a răsturnat toate planurile lui Murgu şi i-a dezvăluit 
intenţiile cele mai ascunse. I-a dat chiar să înţeleagă că dacă Murgu îşi va aroga 
dreptul de a face legi care nu convin guvernului, nu va fi tolerat; cererile lui 
Murgu de a avea administraţie şi armată separată subminează unitatea ţării, 
duc la dezmembrarea Ungariei; de altfel, din cauza neacceptării acestor cereri 
s-au răsculat şi sîrbii. Mai mult chiar, Kossuth nu se dă înapoi de a presupune 



99

că această armată română, pe care o cerea Murgu, ca mîine se va putea întoar-
ce împotriva statului maghiar. Şi în ceea ce priveşte independenţa bisericească, 
Kossuth avea rezerve.”46

 Preşedintele parlamentului, Pázmándy, propune să se amîne „pentru vremi 
mai liniştite” discutarea proiectului de lege propus de Murgu. „A fost primul şi 
ultimul discurs rostit de Murgu în parlamentul din Pesta. De acum încolo, deşi 
participă în mod regulat şi pînă la urmă la şedinţele parlamentului, Murgu nu 
va mai lua niciodată cuvîntul. Este opoziţia pe care o face guvernului maghiar 
şi despre care vorbeşte şi el mai tîrziu: „…eu de atunci încoaci m-am tras de 
cătră ei şi bucuros aş fi fugit de la Pesta”.
 În faţa răspunsului lui Kossuth, care a fixat poziţia guvernului maghiar faţă 
de revendicările românilor, întrebarea care se pune este: de ce nu a părăsit 
Murgu parlamentul? Mai ales că, aşa cum reiese din discursul său, era la curent 
cu nemulţumirile maselor ţărăneşti din Banat, unde începuseră deja mişcările 
împotriva autorităţilor comitatense, prin opunerea la legea recrutării şi refuza-
rea îndeplinirii prestaţiilor. Motivul pe care-l invocă Murgu mai tîrziu, că a fost 
supravegheat îndeaproape de Kossuth şi nu s-a putut îndepărta de Pesta, nu-l 
credem valabil decît în parte. Credem mai degrabă că, şi de data aceasta, erau 
alţi fruntaşi ai revoluţiei care continuau să-i facă promisiuni. Unul dintre aceştia 
era Szemere. Cea mai bună dovadă în acest sens este scrisoarea lui Murgu din 
20 septembrie, deci la o lună aproape după răspunsul lui Kossuth. În această 
scrisoare, Murgu comunică următoarele lui Constantin Udria, primarul Lugo-
jului şi unul dintre intimii lui: „Avem nădejde să reuşim a dobîndi ca la ma-
gistrat (primărie – n.n.) şi la comitat să fie româneşte, ba chiar şi protocolul să 
se poarte româneşte, proiectul de lege s-a dat în dietă şi avem nădejde bună. 
Ministerul a căzut, avem alţi miniştri. Să vedem ce vom face cu aceia. Dar între 
timp, Teodor Serb şi Ioan Dragoş depun şi ei proiectele lor de lege privitoare 
la naţiunea română. Se hotăreşte ca cele trei proiecte de lege să fie discutate în 
şedinţa din 17 noiembrie 1848. În această şedinţă, preşedintele cere lui Murgu 
să-şi motiveze proiectul. Din răspunsul pe care-l dă, reiese dezamăgirea pro-
fundă de care era cuprins: cînd a depus acest proiect au fost alte împrejurări şi 
domnea alt spirit. Atunci votarea proiectului ar fi adus rezultate pozitive, acum 
se întreabă dacă va mai avea acelaşi rezultat. „Schimbîndu-se spiritul revolu-
ţionar ce a călăuzit mişcările de libertate de la începutul revoluţiei, el însuşi, 
înainte de a da lămuriri altora, cerea să fie lămurit”. La acest răpuns preşedin-
tele dietei îl întreabă dacă îşi retrage proiectul. Murgu declară că nu şi-l trage, 
„moţiunea e necesară şi dreaptă”. Atunci preşedintele propune ca discutarea 
proiectului să se amîne pentru „un moment politic mai liniştit” – scrie I. D. 
Suciu.47

 Şi după înfrîngerea sa în parlament, Murgu continuă să menţină legăturile 
cu revoluţionarii din Ţara Românească. E prezent la lucrările dietei, dar s-a 
îndepărtat de guvernul maghiar. Opoziţia sa reiese şi din manifestul din 24 
septembrie 1848, cînd cinci deputaţi români din parlament semnează apelul 
către românii ardeleni spre a-i îndemna la unirea cu Ungaria. Murgu nu figu-
rează printre semnatarii apelului. Tensiunea, neînţelegerea dintre Kossuth şi 
Murgu devine tot mai evidentă. Totuşi, în 10 martie 1849, Kossuth apelează 
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la serviciile lui Murgu – căruia i-a păstrat recunoştinţă şi respect în continuare 
– pentru cauza revoluţiei. Îi scrie comisarului guvernial pentru Ardeal, Csányi: 
„Îţi trimit pe cel mai de frunte deputat român, pe Murgu. Primeşte-l bine, dar 
supraveghează-l. Cred că e foarte ambiţios.”48    Nici Szemere, nici Kossuth n-au 
avut deplină încredere în Murgu.
 Cu toate decepţiile, Murgu şi încă cîţiva deputaţi români merg împreună 
cu guvernul şi cu parlamentul care se mută din oraş în oraş, după soarta arme-
lor. În primăvara anului 1849, Murgu se refugiază cu parlamentul la Debreţin, 
unde cu ceilalţi deputaţi votează la 14 aprilie detronarea Habsburgilor. Acest 
act convenea scopurilor urmărite de Murgu, deoarece aceştia împiedica reali-
zarea unităţii române. De aceea el nu s-a retras din parlament, fiindcă numai în 
acest cadru a avut posibilitatea să lucreze pentru alianţa forţelor revoluţionare 
româno-maghiare. Atît el, cît şi fruntaşii revoluţionari din Ţara Românească ca 
Nicolae Bălcescu, Cezar Bolliac, Dumitru Brătianu, Al. G. Golescu şi alţii, şi-au 
dat seama de necesitatea unirii forţelor revoluţionare împotriva habsburgilor şi 
a ţarului. De comun acord cu Bălcescu, Murgu doreşte unirea forţelor revolu-
ţionare româno-polone-maghiare, avînd în frunte pe generalul Bem.
 După ocuparea Banatului de trupele lui Bem, Murgu pleacă în Banat. Aici 
încearcă să cîştige masele româneşti pentru o înţelegere româno-maghiară, dar 
fără succes. La sfîrşitul lunii iunie se întoarce la Pesta, unde dieta revenise încă 
în 5 iunie. La Pesta abia întîlneşte pe Bălcescu, care lucra pentru unirea for-
ţelor amintite. Pe lîngă tratativele purtate cu guvernul maghiar, el a căutat să 
cîştige simpatia emigranţilor poloni din Ungaria. A şi reuşit să-şi apropie pentru 
cauza susţinută de el  pe generalii Dembinsky şi Bem.49 După ce Bălcescu face 
proiectul de pacificare şi de înfiinţare a legiunii române, Bălcescu porneşte la 
Avram Iancu.
 Murgu pleacă din nou în Banat. Aici convoacă o adunare populară pe data 
de 17 iulie, la Caransebeş, cu scopul de a determina populaţia grănicerească 
la o înţelegere cu guvernul maghiar. Cu toată popularitatea sa, nu i-a reuşit să 
facă nimic în acest sens.
 Sub presiunea evenimentelor care se precipitau în mod vertiginos, parla-
mentul – care între timp s-a refugiat la Seghedin – adoptă la 28 iulie, în şedinţa 
din urmă la care participă şi Murgu,  proiectul de lege privitor la problema na-
ţionalităţilor. Legea VIII din 1849 consta 17 puncte, prin care guvernul credea 
că va putea cîştiga alianţa românilor şi a sîrbilor. 
  Primul ministru Szemere dă dispoziţii comisarului Török să traducă 
proiectul în româneşte, iar Eftimie Murgu este însărcinat să-l ducă în tabăra lui 
Avram Iancu. La data plecării lui Murgu, Bălcescu era încă la Iancu. „Kossuth 
scrie disperat comisarului Török de la Arad: „…Fă ca Murgu să poată ajunge în 
mod sigur la Iancu. Dă-i ca ajutor pe un român cinstit, democrat şi fidel, care 
să aibe darul cuvîntului. Înzestrează-l cu bani şi înştiinţează-mă apoi. Pe scurt, 
foloseşte în aşa chip clipa scumpă ca să poată fi cîştigat poporul român şi pen-
tru ca să putem întrebuinţa imediat armele sale contra duşmanului comun”.50

 Deci Murgu a trecut pe la Arad şi a pornit spre tabăra lui Iancu. La Făget 
în noaptea de 14 spre 15 august, îi relata lui Bem despre vizita lui în tabăra lui 
Iancu. Murgu nu a vorbit personal cu conducătorul moţilor, numai cu doi tri-
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buni de-ai lui. Aceştia au cerut 30 de zile pentru a-i da răspunsul la propunerea 
sa de a se alia cu forţele revoluţionare maghiare. Bem a spus că nu se poate 
aştepta.
 Murgu i-a propus lui Bem să răscoale Ţara Românească şi Moldova. Bem 
i-a răspuns că va ocupa Ardealul, iar Murgu să iniţieze totul şi apoi să fixeze 
împreună ziua insurecţiei generale. Deoarece Kossuth era în drum spre Turcia, 
Murgu proiecta să.l pună pe Bem în fruntea mişcării revoluţionare din Ba-
nat, Ardeal, Ţara Românească şi Moldova. Acest plan al lui corespundea şi cu 
planul lui Bălcescu. Dar înaintarea trupelor ţariste şi imperiale fac imposibilă 
realizarea acestui plan şi Bem ia drumul spre Turcia.
 Întîlnirea lui Murgu cu Bem din noaptea de 14 spre 15 august 1849 con-
stituie ultima încercare de unire a forţelor revoluţionare şi ultimele tratative 
româno-maghiare din timpul revoluţiei.51

După dezastrul de la Şiria, în scurt timp începe suprimarea revoluţionarilor. 
Murgu a plecat spre Transilvania la prietenii lui de acolo.  „Dintr-un act al ju-
deţului Caraş, Nr-ul 759 din 1852, reiese însă, că Murgu se ascunsese. Ordin 
era dat ca vinovaţii să se anunţe de bună voie: Murgu nu s-a anunţat, nu s-a 
predat.”52

 În august 1849, poliţia de război a habsburgilor îl caută, dă o circulară de 
arestare, cu o atenţie şi pedanterie nemaipomenită îi descrie fizionomia lui Mur-
gu: „…în vîrstă de 42-45 de ani, de statură mijlocie, zvelt, faţa prelungă, culoa-
rea feţei măslinie, părul negru, fruntea bombată, sprîncene tufoase negre, gura 
proporţională, dantura completă, mustaţă şi favoriţi largi, bărbia rotundă. Părul 
capului fiind lung şi creţ de la natură, atîrnînd pe umeri, poartă capul încovoiat 
şi cînd merge priveşte în pămînt, face paşi mari şi priveşte cu o mină gravă.”53

 În drum spre Transilvania, Murgu este arestat în 15 septembrie 1849 în co-
muna Luncani, de aici e dus în închisoarea din Arad. 54 Despre circumstanţele 
arestării sale aflăm amănunte de la el însuşi. La 21 septembrie 1849, din Arad, 
Murgu îi trimite o scrisoare lui George Bariţiu, în care relatează împrejurările 
detenţiunii sale, asprimea cu care a fost tratat, modul desfăşurării anchetei; re-
produce acuzele care i s-au adus de către judecătoria marţială din Arad privind 
activitatea sa în timpul revoluţiei şi răspunsurile pe care le-a dat. Prezentăm 
doar cîteva fraze din această scrisoare:
 „Acolo, dus la comisar, fui primit cu grobienătăţi. De aci predat militarilor 
şi dus la gardă. Aci mă despoiară de toate, cam 400 fl. arg., ceasornicu, cheile 
toate, taman ca cei din pădure. În casa de gardă petrecui peste noapte insultat 
de toate cătanele. Joi mă dusăsă ca pe HS., în feară, la judecata comisiunei, în 
care din afară de militari să afla şi Petrovici şi Costici. Costici a fost moderat, 
poate fiind ţinţar. Dar Petrovici-vaca – voia să afle spini în coleşă. Într-altele 
să ştiţi că înaintea comisiunii a zis că lui i se văd toate inteligenţele române 
plecate ungurilor. La care zisă-i: „de vei putea dovedi?!” Auditoriu zicea că am 
vină căci am mers în Ardeal. (…)
 (…) Aice sunt genărarii unguri vecini cu mine. Sunt în alte cazarme şi mi-
niştrii, deputaţii închişi. (…)
 Aicea, venind prin Arad în fiară spre scandala a tot publicului, fui dus îna-
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intea genărariului Hainau. Acesta, informat de inimicii mei îmi află vină că m-a 
întîmpinat publicul cu atîta pompă şi că m-a numit martir al libertăţii; spusăi că 
aceasta a făcut-o poporu. (…)
 Sîmbătă, cam pe la 9 ceasuri dimineaţa, fui dus în cetate fără nici o strajă 
numai cu un ofiţir în cocie; aici căpătai casă curată nu temniţă – lîngă fişpanu 
Garbovici. Seara, sîmbătă, sosind genărarii lui Görgey, ce s-or predat muscali-
lor, lăcaşul meu s-a dat lui Damianici iară eu tot în casa aceea am căpătat două 
sobe curate. (…)”55

 În timpul anchetei de la Arad, i s-a confiscat averea.  În 8 octombrie 185156 
se aduce sentinţa, unde se spune: „Euthym Murgu, născut în Ruderia, pe teri-
toriul regimentului grăniceresc bănăţean român, în vîrstă de 40 de ani (în 1851 
era de fapt de 46 de ani – V. Ch.), ortodox, necăsătorit, avocat şi deputat al 
comitatului Caraş, a participat şi după rescriptul regal din 13 octombrie 1848 
la dieta ilegală… a votat la 13 aprilie 1849 pentru detronarea dinastiei, a par-
ticipat la 17 iulie 1849 la o adunare populară din  Caransebeş şi a primit să fie 
din nou deputat. Chiar şi în august 1849 a încercat, la îndrumarea ministrului 
preşedinte Szemere, să mijlocească o înţelegere între românii ardeleni şi gu-
vernul revoluţionar şi în 15 august 1849 a avut consfătuiri în problema aceasta 
la Făget cu generalul rebel Bem.
 Consiliul de război, constatînd că cei de sus (sînt înşirate 38 de nume, între 
aceştia e şi Murgu – V. Ch.) au comis crime de trădare, condamnă pe toţi la 
confiscarea averii şi la moarte prin ştreang. Deoarece M. S. prin hotărîrea sa 
din 25 august a. c. a binevoit să-i graţieze pe condamnaţii la moarte, pedeap-
sa se schimbă în închisoare. Murgu e condamnat la 4 ani temniţă, pe care o 
face în închisoarea din Josefstadt (Boemia). Confiscarea averii nu-l prea lovi pe 
Murgu avea 26 florini, parte din moştenire după fratele său şi o ladă cu cărţi şi 
scripte.”57 

 El va fi eliberat în octombrie 1853.58 Nu cu mult timp după eliberare, Uni-
versitatea din Jena îi oferă catedra de filozofie, iar cea din Budapesta îl procla-
mă membru ordinar al Facultăţii de drept.59  Trăieşte ca avocat la Pesta, dar era 
foarte retras. 

Eftimie Murgu reapare în viaţa politică în anul 1861, fără a mai avea însă suc-
ces. Alegerile parlamentare din 1861 s-au desfăşurat, pe baza legilor din 1848, 
în lunile februarie şi martie. Murgu e ales deputat în circumscripţia Moraviţa, 
alături de bănăţenii Aurel Maniu, Ioan Faur, Constantin Ioanovici, Ioan Misici, 
Aloisiu Vlad şi Vincenţiu Babeş. Cel mai mare număr de deputaţi români l-a 
dat Banatul şi Aradul, deputaţii Caraşului fiind în întregime români.
 „Cei 19 deputaţi români – dintre care unii ca Eftimie Murgu, Sigismund 
Pop, G. Mihaly, A. Vlad, au făcut parte şi din dieta de la 1848 – n-au fost aleşi 
însă cu acelaşi program şi n-au avut în decursul sesiunii dietei o atitudine unita-
ră. Protopopii Ioan Pop şi Simion Bica, precum şi avocaţii şi proprietarii George 
Manassi, Ioan Misici, George Jura, Ioan Faur şi Eftimie Murgu au candidat şi 
au fost aleşi astfel pe baza programului guvernamental, în timp ce toţi ceilalţi 
au rămas fideli, după expresia lui Păcăţian, „steagului naţional”, impunîndu-se 
ca „anteluptători naţionali”, ca apărători cu alte cuvinte ai ideii de libertate şi 
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unitate naţională. Diversitatea de atitudini s-a relevat de altfel chiar în decursul 
alegerilor, la Lugoj, candidînd unul împotriva celuilalt Andrei Mocioni şi Eftimie 
Murgu, primul primind 621 voturi iar al doilea 94 – iar la Lipova, Ioan Missici 
împotriva lui Athanasie M. Marienescu – [subl. n.].”60

 Analizînd perioada dietală, George Bariţiu, despre Eftimie Murgu scrie că 
„după multe suferinţe ajunsese ca să nu te mai poţi înţelege cu dînsul în ches-
tiuni politice”. Şi într-adevăr, Murgu care şi înainte de 1848 făcuse 3 ani de 
închisoare (1845–1848), în 1849 a fost din nou arestat de către autorităţile 
habsburgice, condamnat mai întîi la moarte şi apoi, prin comutarea pedepsei, 
întemniţat timp de alţi patru ani (1849–1853). Suferinţele sale – purtat prin 
închisorile din Arad, Pesta şi Iosefstadt – fuseseră fără îndoială grele, şi ele n-au 
rămas fără urmări pentru starea sa sufletească. Dar nu acestea au determinat 
ca în 1861 el să devină înabordabil pentru o politică de conlucrare şi rezistenţă 
naţională. Motivul adevărat nu era decît vechea sa convingere despre necesita-
tea unei colaborări româno-maghiare, aşa cum o preconizase, urmată de atîtea 
decepţii, şi în 1848, dar care în 1861, după încorporarea Banatului la Ungaria, 
nu se mai putea realiza decît cu preţul renunţării la dorinţele de autonomie şi 
organizare românească a „căpitanatului” bănăţean.
 În 1861 politica de afirmare a autonomiei Banatului, sau de unire a acestu-
ia cu Transilvania, nu mai avea însă în fruntea ei pe Murgu, ci pe Andrei Moci-
oni care fusse purtătorul de cuvînt al Banatului atît în perioada absolutismului 
cît şi în senatul de la Viena. La alegerile de la Lugoj din 24 aprilie 1861 nu se 
izbiră astfel două personalităţi, cum pare să creadă biograful său I. D. Suciu, ci 
două programe politice diferite, două orientări, Murgu venind cu „programul 
guvernamental”, ceea ce, după însăşi precizările biografului constituia o „in-
discutabilă greşeală” în timp ce Mocioni susţinea „steagul naţional”. Învins la 
Lugoj, în inima Banatului, Murgu, ţinîndu-se seama de vechiul său prestigiu, va 
fi ales însă la Moraviţa, un cerc mai puţin semnificativ.”61

 Îndată după începerea lucrărilor parlamentare, pentru a stabili o platformă 
comună de acţiune, Emanuil Gojdu a iniţiat o serie de convorbiri cu toţi depu-
taţii români, indiferent de programul pe baza căruia erau aleşi, şi în urmă, la 7 
mai, i-a convocat pe toţi la o conferinţă confidenţială comună. „Murgu a lipsit 
de la această conferinţă, ca şi de la alte întruniri ale grupului român, fiindcă 
trăia foarte retras. I. D. Suciu precizează că n-a acceptat să i se facă nici mă-
car portretul, alături de ceilalţi colegi ai săi.”62 După împăcarea ce a intervenit 
între Budapesta şi Viena, el se retrage la 22 august 1861 şi din parlamentul 
maghiar.63

 Pînă cînd românii ardeleni privesc la Murgu cu o oareşcare distanţă, pînă 
atunci românii din Iaşi şi Bucureşti au tot respectul faţă de el pentru activitatea 
sa politică şi didactică, depusă în cele două centre culturale. Sînt de părerea, 
că Murgu are un merit deosebit din punct de vedere politic. Prin ideile pro-
povăduite, atît în Moldova, cît şi în Ţara Românească, el are un rol hotărîtor în 
ceea ce priveşte formarea unei conştiinţe revoluţionare în rîndul tineretului ro-
mân din Principate. Atît Nicolae Bălcescu şi C. A Rosetti la Bucureşti, cît şi Ion 
Ionescu de la Brad, Dimitrie Gusti şi fraţii Scriban, luminaţi luptători unionişti, 
au fost discipolii devotaţi ai lui Murgu. Cînd, în 1862, Ion Ionescu de la Brad 
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se întîlneşte cu Eftimie Murgu la Pesta, el recunoaşte influenţa determinantă 
a fostului profesor asupra elevilor săi: „Ca învăţăcel al d-lui Eftimie Murgu, 
adusu-şi-a aminte şi de neuitatul său profesor în ştiinţele filosofice şi se duse 
a-i descoperi recunoştinţa sa şi a-i spune că sămînţa de d. Murgu dimpreună 
cu alţi profesori zeloşi la Facultatea de Iaşi o semănase odinioară a încolţit şi a 
adus fructe sănătoase.” – releatează Concordia din Pesta.64

 Murgu trăieşte izolat, amărît şi lovit de o boală grea în capitala Ungariei. În 
viaţa sa, mai are bucuria şi satisfacţia ce i-o prilejueşte restaurarea Mitropoliei 
Ardealului de la 24 decembrie 1864. Despărţirea ierarhică pentru care el a 
luptat mai bine de trei decenii, îi înseninează bătrîneţele debilitate de sufe-
rinţele închisorilor. Ea se reflectă emoţionant în ultima sa carte de 65 pagini, 
Über das Serben Congress Memorandum (Despre memorandumul congresului 
sîrbesc), apărută la Pesta în 1865.65 E ultima licărire a marelui să geniu.

Moare de febră tifoidă la 12 mai 1870, în casa sa din Buda, aflată în Krisztina-
város,  pe strada Városmajor nr. 17.66 „Cu o lună în urmă, la 7 aprile 1870 îşi 
testase averea pentru ajutorarea la studii a copiilor Almăjului care i-au ridicat, 
după şase decenii, la 28 aprilie 1929, statuie, în piaţa Bozoviciului.
 Biblioteca şi preţioasa-i arhivă, cu documente de hotărîtoare importanţă 
pentru viaţa românească şi Biserica Banatului, au trecut după moartea suro-
rii sale, Versavia Dascălu, din 1877, prin mijlocirea curatorului succesoral dr. 
Mauriţiu Ernyei, în posesia episcopiei sîrbeşti din Buda.”67 – scrie Cornel Cor-
neanu.
 Presa română din Transilvania şi din Pesta68, relatează foarte pe scurt des-
pre moartea lui Murgu. În aceste scurte relatări sau necrologuri, se aminteşte 
că înainte de revoluţia din 1848, Murgu era apostolul şi martirul poporului 
român. Presa română a vremii se abţine de la o apreciere mai amplă. Numai 
George Bariţiu vorbeşte mai cald, în necrologul publicat în revista oficială al 
Astrei, Transilvania. Printre altele scrie: „Care au fost lucrările şi suferinţele lui 
Murgu din anul 1839 înainte; ce a păţit el în Viena şi în Buda, din care cau-
se sau sub ce preteste fu arestat şi aruncat în prinsorile din Pesta; cum a fost 
eliberat în 1848 împreună cu alţi captivi politici; ce a întreprins după aceea 
mai ales între românii din Banat; cum apucă a se arunca în partea curuţilor lui 
Kossuth; cînd şi în ce mod căzu în mînile lobonţilor; cum aceştia-l condamnară 
la închisoare nouă ca pe un rebel; în care an îşi recîştiga şi el libertatea în urma 
unei amnestii; din care cause nu s-a mai putut înţelege Murgu mai întru nimic 
cu connaţionalii săi; pînă la ce măsură temperamentul, zelul său escesiv, înflă-
cărata dorinţă de a-şi vedea naţiunea fericită cu orice preţ, vor fi fost sorgintile 
adversităţilor şi sufereinţielor sale; acestea toate a ni le descrie în mod cu totul 
obiectiv sunt chemaţi acei compatrioţi ai lor din Panonia, cari l-au cunoscut de 
aproape, cari au avut a face cu el şi în bine şi în rău.
 Scriitorul acestor linii a cunoscut din parte-şi în Murgu pe unul din puţinele 
talente estraordinare şi caractere ca de bronz, însă foarte nefericite, din causă 
cum el nu-şi cunoştea bine generaţiunea şi timpul în care se afla, iară contem-
poranii săi încă nu ştia să se poarte cu dînsul. Ce era mai firesc, decît ca desele 
şi înfricoşatele decepţiuni, abandonarea, părăsirea lui din partea acelora chiar, 
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pentru cari credea el că trebuie să-şi sacrifice tot, să-i descoarde elasticitatea 
spiritului, să-i împle inima de durere mută, care este cea mai fioroasă din toate 
durerile, şi în fine să ceară ca şi cel eliberat din Bastila de la Paris după capti-
vitate de patruzeci de ani, ca să-l conducă iarăşi în chilioara cea întunecoasă, 
în neagra singurătate, pentru că el nu mai cunoştea pe nimeni în lume şi nu se 
mai putea înţelege cu nimeni.”69

 Murgu a fost înmormîntat la 14 mai 1870 în cimitirul Kerepesi din Budapes-
ta. La 62 de ani după înmormîntarea sa, în 1932,  osemintele sale au fost ex-
humate şi aşezate la Lugoj în pămîntul Cîmpiei Libertăţii. Acolo, unde în 1848, 
masele populare, pentru care Murgu luptase toată viaţa, îl purtau pe umeri şi-l 
considerau apostolul lor.
 Ioan Chindriş  în studiul său datat la Lugoj, 12 mai 1974, citează textul fu-
nerar care încearcă sinteza vieţii sale: „Aici zac osemintele lui Euthimiu Murgu, 
doctor în drepturi, membru la Universitatea din Pesta şi la Academia Ştiinţifică 
din Jena. La anul 1848–1849 şi 1861 deputat în camera reprezentanţilor din 
Pesta. Suferind mai mulţi ani în carceră pentru amoarea cătră naţiune, repausă 
în Domnul la 12 mai 1870, în etate de 61 ani”.70

 În textul funerar s-a strecurat o greşeală, el a răposat în vîrsta de 65 de ani. 
Poate nu e întîmplător. În toată viaţa lui s-au strecurat nenumerate greşeli, ne-
înţelegeri şi fatalităţi. 
 Acum, la bicentenarul naşterii sale, cînd ne amintim de Eftimie Murgu, am 
încercat a scrie adevărul despre el, un adevăr pe măsura lui. Cel ce încearcă 
să cunoască istoria ştie că, nenumărate erori de judecată asupra oamenilor din 
veac împînzesc travaliul istoriografic, iar corecţia acestora e foarte anevoioasă. 
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      (Életképek, 1848, április 15, p. 254.)
30. OL. Az 1848/1849-i Minisztériumi Levéltár. Igazságügyi Minisztérium. Bünte-
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 „Necrolog
 Cu durere înregistrăm moartea lui Dr. Eutimiu Murgu, răposat joi, 12 mai st. n. 

în Buda. Înmormîntarea a avut loc sîmbătă, 14 mai st. n. Fie-i ţărîna uşoară.”
      (Familia, 1870, nr. 19.)
      „Eutimie Murgu
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      Doctor în drepturi, fost profesor la facultatea filosofică din Bucureşti, comembru 
la universitatea din Pesta precum şi la mai multe societăţi erudite din Europa, 
ablegat dietal în anii 1848 şi 1861, autorul opului intitulat: „Observationes con-
tra calumnias Tökölalianas etc.”, a cărui faptele sunt scrise în istorie cu litere de 
aur, a cărui nume era fermecătoriu, şi carele după un trecut viscolos, ce l-a avut 
în anii 1848–49 pentru eluptarea drepturilor naţionali a Românilor bănăţeni, – 
retrasu de pe cîmpul luptelor publice, disgustat în cîteva prin intrigi, a răpausat 
în Buda joi în 12 mai s. n. la 4 ore d. m. Şi s-a înmormîntat sîmbătă 14 l. c. Fiei-i 
ţărîna uşoară!”

      (Concordia, 1870, nr. 31.)
      „Dr. Eutimiu Murgu
      Cel ce pînă la 1850 purta cu demnitate apostolatul naţionalităţii româneşti prin 

trei provincii române, iară de atunci s-a retras, ne mai putîndu-se înţelege nici 
cu învăţăceii săi, – răpausă în Buda joi 30 aprilie/12 maiu. El prin moarte, mai ca 
şi Lamartine al francilor, a încetat de a se supravieţui. Însă cînd a vieţuit a fost al 
nostru şi apostol mare al cauzei noastre, de aceea

      Datorinţia cheamă pe toţi românii a vărsa lacrimi de recunoştinţă. Biografia lui, 
strîns legată cu istoria naţionalităţii noastre, ne rezervăm a publica mai tîrziu, 
cînd o vom putea avea de la cutare comilitar sau învăţăcel de a răposatului. Fie-i 
ţărîna uşoară!”

      (Albina, 1870, nr. 35.)
69. Transilvania, nr. 11, 1 iunie 1870, p. 130–131.
70. Ioan Chindriş, ibidem., p. 184.

      
(In: Lumina  2005, Red. Elena Munteanu Csobai, Giula, 2005, p. 3–17)
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Discurs rostit la dezvelirea bustului lui

 GHEORGHE POMUŢ (1818–1882)
 
Onorată Asistenţă!

Gheorghe Pomuţ în memoria comunităţii româneşti din Giula era o persona-
litate legendară, în jurul căreia s-a creat, de-a lungul veacurilor, o adevărată 
aureolă de admiraţie şi mister. 
 Gheorghe Pomuţ s-a născut la 31 mai 1818 la Giula, ca fiu al lui Ioan şi Vic-
toria, fiind botezat în biserica ortodoxă română cu hramul Sf. Nicolae, preotul 
botezător fiind Athanasie Gheorghevici. A urmat şcoala confesională ortodoxă 
din loc, liceul la Kaposvár. Facultatea de drept a terminat-o la Pesta. Obţinînd 
diploma funcţionează ca precuror regal în capitala ungară, nu peste mult îşi 
deschide un birou avocaţial.
 Matricola botezaţilor ale  bisericii ortodoxe române cu hramul Sf. Nico-
lae din Giula, unde a fost înregistrat Gh. Pomuţ la botez este prima dovadă a 
cadrului familial: limba maternă română, părinţii români, anturaj românesc, 
spiritualitate ortodoxă.
 Stabilindu-se la Budapesta nu a uitat de acest anturaj. El avea strînse legă-
turi cu colonia macedoromână de aici, mai cu seamă cu Eftimie Murgu, Atana-
siu Grabovsky şi Emanuil Gojdu. Pomuţ a sprijinit tipărirea unor cărţi româneşti 
la Tipografia din Buda şi a sprijinit moral, şi prin legăturile sale personale, cari-
era unor tineri români.
 De o curiozitate vie, ce-i îndrepta neastîmpărul în toate direcţiile, Pomuţ 
s-a alăturat tineretului cu vederi progresiste, frecventînd cercurile unde se pro-
clamau principiile de libertate naţională şi se dezbăteau perspectivele unor noi 
orînduiri sociale. Pomuţ înclina spre Partidul Radical, al cărui preşedinte a fost 
Madarász László. Aici a găsit foşti colegi de universitate şi prieteni avocaţi din 
Pesta. 
 La izbucnirea revoluţiei maghiare din 1848, în rîndul protestatarilor şi al lup-
tătorilor se găseau şi mulţi români, dintre care s-a distins Gheorghe Pomuţ.  El s-a 
reîntors în oraşul natal, şi ca honved însufleţea pe românii din Giula şi Chitighaz, 
să intre în rîndurile luptătorilor. Activitatea lui a avut succes, mulţi români din 
aceste ţinuturi s-au înrolat. Pomuţ a primit gradul de căpitan şi a fost repartizat la 
fortul din Komárom, un important punct strategic pe Dunăre, comandat de către 
generalul Klapka György. Pomuţ a luptat încă alături de generalul Ujházy László 
şi a fost numit şef al poliţiei în gradul de căpitan al oraşului Komárom.
    După căderea oraşului, Gh. Pomuţ şi Ujházy, împreună cu un mic grup de 
emigranţi, se îndreaptă spre Lumea Nouă. În statul Iowa, coloniştii primesc un 
loc sălbatic pe care îl botează New Buda. (Buda Nouă). 
  Colonia fiind în creştere, contele Ujházy a obţinut un oficiu poştal. Lucră-
rile agricole în cadrul coloniei au fost făcute în comun. La iniţiativa lui Pomuţ 
toţi coloniştii au pus umăr la umăr să mărească producţia. În afara pămîntului 
pietros, a tufelor mirositoare, a unor şesuri întinse pînă în marginea zării şi a pă-
durilor îndepărtate, nu era decît o „lume misterioasă”, cu moravuri prea puţin 
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sau deloc cunoscute noilor veniţi. Gheorghe Pomuţ a făcut tot ce se putea ima-
gina pentru ca emigranţii să îndrăgească acest „ţinut sălbatic”, de care legaseră, 
în timpul traversării oceanului, atîtea speranţe. Energia lui părea uimitoare, îl 
interesa totul, avea soluţii pentru orice situaţie. Pomuţ căuta să-i învioreze pe 
cei ce se lăsau copleşiţi de piedici şi dificultăţi, însufleţindu-le curaj, speranţă.
 Savantul maghiar Xantus János a vizitat în 1854 colonia din New Buda şi a 
stat aici cîteva săptămîni. El face cele mai frumoase descrieri despre calitatea 
personalităţii lui Pomuţ. În jurnalul său de călătorie despre Pomuţ scrie că a 
fost,  sufletul coloniei, făcînd planuri de urbanizare, cu servicii poştale, primă-
rie, tribunal, bibliotecă. „Ajuta pe toţi. Cînd el simţea frigul pînă la oase, acope-
rea şi încălzea pe alţii. Cînd el nu avea nici pîine măcar, aranja femeilor grădini 
de flori. Aşa a fost Ghiţă, şi numai inimii sale nobile i se datorează înflorirea 
coloniei”, relata Xantus János.
 Foştii honvezi ai coloniei maghiare se pricepeau mai mult la mînuirea arme-
lor, decît la prelucrarea pămîntului. Astfel, în 1861, cînd a izbucnit în America 
războiul civil, la apelul lui Lincoln, locuitorii din Buda Nouă, fără să ezite, s-au 
înrolat în armată. Pomuţ se înrolează ca voluntar în armata celor de Nord. Po-
muţ e printre primii ostaşi ai Regimentului 15 de voluntari, din statul Iowa. El 
a participat în multe lupte şi bătălii. La asediul Atlantei, regimentul comandat 
de Pomuţ s-a aflat în linia de foc 81 de zile, luînd parte la 17 atacuri. Generalul 
Graham, mai tîrziu afirma despre Pomuţ următoarele: „…Era un ofiţer curajos şi 
cu mult spirit de iniţiativă, bucurîndu-se în rîndul camarazilor, ofiţerilor şi al sol-
daţilor de cea mai mare popularitate. El n-a fost numai un valoros ofiţer, versat 
în mod deosebit în toate problemele militare, ci şi un om înzestrat cu o cultură 
superioară, un gentleman cu maniere distinse.” Meritele sale au dus la avansa-
rea lui rapidă în ierarhia militară: maior în 1863, locotenent colonel în 1865.
       Gheorghe Pomuţ la 24 mai 1865 este prezent la marea paradă a victoriei 
de la Washington, defilînd călare în fruntea regimentului său. Este descris de 
martorii vremii ca un bărbat înalt, blond, cu barbă şi impecabilă ţinută militară. 
Pentru meritele sale pe cîmpurile de luptă, Pomuţ la 19 mai 1866 va fi avansat 
la gradul de general de brigadă. Era cea mai înaltă recunoaştere ce i se putea 
acorda unui proaspăt cetăţean american, care îşi dovedise cu prisosinţă ataşa-
mentul la ideile profund democratice ce-i animaseră pe nordişti în războiul de 
secesiune.
 Tot în acest an preşedintele Johnson, pentru că îl aprecia drept „echilibrat, 
cinstit, cult şi stăpînit de idei generoase, vorbind şi scriind în opt limbi”, l-a nu-
mit pe Pomuţ consul în Petersburg, însărcinat să rezolve problemele cetăţenilor 
americani prezenţi în Rusia. Următorul preşedinte, Grant, avea să-l păstreze 
în funcţie încă două mandate, iar la 1874, Pomuţ e denumit consul general. 
Avînd ca prerogative promovarea intereselor politice, economice, administra-
tive şi juridice americane.
 Cutezător şi vizionar, reia tratativele pentru cumpărarea Alaskăi, întrerupte 
în timpul Războiului de Secesiune. Rezultatul a fost excepţional: cu numai 7,2 
milioane de dolari, Pomuţ a adăugat Americii un nou stat, cel mai bogat în 
zăcăminte de petrol, gaze şi minereuri.
 În 1878, Pomuţ a fost chemat de la postul pe care îl ocupa, guvernul 
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american oferindu-i un alt post în diplomaţie. Nu se ştie de ce, dar el a refu-
zat. Nu se întoarce în Statele Unite, dar nici nu se întoarce acasă la ai săi, în 
Ungaria, ci rămîne la Petersburg. Aici a trăit într-o mare mizerie pînă la sfîrşitul 
vieţii sale. În urmă cu o 125 de ani, Gheorghe Pomuţ s-a stins fără urmaşi, la 
12 octombrie 1882, şi a fost înmormîntat în cimitirul Smolensk.
 Despre activitatea consulară a lui Pomuţ, cele mai bune dovezi sînt apreci-
erile şi cuvintele de laudă ale superiorilor şi urmaşilor săi. Între altele, raportul 
consulului Crowfort (urmaşul lui Pomuţ) aminteşte: „Faptele dovedesc că ge-
neralul Pomuţ a fost un om bun şi cinstit. El era un om cu vază şi înzestrat cu o 
cultură superioară, după cum reiese clar din scrisorile sale scrise cu mîna pro-
prie în opt limbi. Era cît se poate de bine primit de cei mai de frunte oameni 
ai acestui oraş (Petrograd), cum şi foarte des invitat la balurile curţii şi seratele 
imperiale… prin tactul său… a adus servicii însemnate generalului Grant (pe 
cînd acesta era preşedintele Statelor Unite), în aplanarea amicală a diferen-
dului iscat între cele două ţări în urma nenorocitului”caz Catacazi” –, rămas 
celebru în istoria diplomaţiei.”
 Primele demersuri, în 1890, pentru aducerea osemintelor sale în SUA şi 
reînhumarea lor, le-a făcut consulul american Crawford. Din păcate, infruc-
tuoase. Aceeaşi soartă au avut-o şi demersurile din anul 1920, întreprinse de 
Asociaţia Studenţilor Româno-Americani din Detroit. În urma lui Pomuţ au ră-
mas doar două cufere cu diverse acte. Acestea au fost repatriate fiind depuse – 
în lipsa unui moştenitor legal – la Ministerul de Externe al SUA. Din conţinutul 
lor rezultă că George Pomuţ a fost şi membru al ordinului vechi al masonilor 
Liberi, loja Pitagora, 86, din New York. 
       În 1913, la propunerea senatorului de Iowa, Albert Cummins, s-a votat în 
Congres legea nr. 775/1913 prin care se aproba aducerea rămăşiţelor pămîn-
teşti ale lui Pomuţ de la Petersburg şi înhumarea lor în Cimitirul Naţional Arlin-
gton. Însă, primul război mondial va împiedica realizarea acestui proiect.
 Din 1931, Pomuţ e celebrat anual cu ocazia Memorial Day, în rînd cu pă-
rinţii fondatori ai naţiunii americane. În 1944, Guvernul SUA „lansează la apă” 
o navă de război cu numele „General Pomutz”, ca o recunoaştere a meritelor 
bravului oştean şi distinsului diplomat. 

Cinstindu-i memoria, cu dezvelirea acestui bust în oraşul său natal, împlinim 
un act de înaltă responsabilitate istorică şi aducem în faţa contemporanilor 
exemplul, vrednic de urmat, al unui om deosebit, care şi-a dăruit cu fervoare 
atît spiritul, cît şi fapta.
 El face parte din şirul luptătorilor pentru libertate, egalitate, frăţietate, care 
şi-au urmat crezul oriunde şi oricînd viaţa le-a cerut-o ori le-a impus-o, de ge-
nul unui Garibaldi, Bălcescu, Bem. Gheorghe Pomuţ a luat parte, cu arma în 
mînă, la două revoluţii. Prin activitatea sa prodigioasă în slujba Statelor Unite 
şi a cauzei libertăţii şi unităţii americane rămîne, aşa cum şi-a început viaţa, un 
luptător pentru libertatea poporului său, popor pe care l-a iubit şi onorat, aici 
şi acolo.

(In: Lumina  2007, Red. Elena Munteanu Csobai, Giula, 2007, p. 29–32).
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ANDREI ŞAGUNA (1808–1873)

„Întorcîndu-vă de la mormîntul meu, veţi cunoaşte pe cine aţi pierdut”
                                                                                                           Andrei Şaguna

Despre episcopul şi mitropolitul Andrei Şaguna, personalitate marcantă a se-
colului al XIX-lea din Transilvania, întemeietorul şi organizatorul Mitropoliei 
Ortodoxe a Ardealului, s-a scris mereu, începînd cu Nicolae Popea, continuînd 
cu Ioan Lupaş, Keith Hitchins, Mircea Păcurariu şi alţii. Viaţa şi activitatea lui  
a fost atît de complexă, încît se pot aborda mereu teme legate de viaţa şi per-
sonalitatea sa. 
 
Cine a fost Andrei Şaguna? Prin origine, era „darul cel mai preţios adus neamu-
lui întreg de către românii de la Pind”, cum afirma cunoscutul om de cultură 
Ion Simionescu, fost preşedinte al Academiei Române. Strămoşii săi, alături de 
alte mii de macedoromâni, îşi părăsiseră locurile natale, din cauza opresiunii 
otomane, stabilindu-se în Miskolc, în nord-estul Ungariei. Andrei Şaguna s-a 
născut în acest oraş la 20 decembrie 1808, numit prin botez Anastasiu. Era al 
treilea copil al negustorului Naum, din familia Şaguna, strămutată în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea din înfloritoarea aşezare Grabova, de lîngă ves-
titul oras Moscopole, din cauza masacrelor la care Macedonia fusese supusă  
lui Ali Pasa din Ianina. 

Din Moscopole şi din zona adiacentă au emigrat marile familii macedoromâne 
care au contribuit decisiv la cristalizarea activităţilor comerciale şi bancare din 
Belgrad, Viena şi Budapesta şi, în ultima instanţă la renaşterea sentimentului 
naţional românesc din Austro-Ungaria şi Transilvania. Familia Şaguna, Sina, 
Ucuta, Darvari, Caracaş, Mocioni, Gojdu etc. au adus contribuţii majore atît 
pentru cultura şi civilizaţia popoarelor în mijlocul unde s-au stabilit, cît şi ideii 
naţionale române.

În noua lor patrie, macedoromânii aduceau cu ei o lungă experienţă şi capi-
taluri pe care le-au valorificat rapid, devenind aproape pretutindeni un factor 
catalizator al constituirii unei burghezii comerciale şi financiare. Comerţul le 
aduce mari beneficii materiale, ceea ce le înlesneşte posibilitatea să acapa-
reze o bună parte din traficul cu mărfuri dintre Imperiul Otoman şi cel Habs-
burgic şi să cumuleze capitaluri importante. Se formează o pătură subţire dar 
potentă şi influentă a banului, care prevalîndu-se de puterea sa economică, 
revendică drepturi naţionale. Influenţa lor a fost relevantă, mai ales asupra 
populaţiei de la oraşe, unde au pus bazele comerţului. Macedoromânii stabiliţi 
pe aceste meleaguri nu s-au mărginit însă numai la preocupările negustoreşti, 
ci au contribuit în unire cu negustorii greci, la menţinerea şi întărirea Bisericii 
Ortodoxe. Multe biserici sînt clădite din iniţiativa lor, înzestrîndu-le apoi cu 
icoane, clopote, odăjdii şi multe cărţi sfinte. La sfîrşitul secolului al XVIII-lea pot 
fi enumerate 19 biserici şi capele greceşti. S-au ridicat biserici la Oradea, Vác, 
Balassagyarmat, Zimony, Karcag, Kecskemét, Léva, Miskolc, Bichiş, Ungvár, 
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Pesta, Szentes şi Tokaj, iar capele la Gyöngyös, Diószeg, Nagykanizsa, Sibiu, 
Sopron şi Nagyszombat.1

Originea şi familia

În istoriografia română se menţionează, că în anul 1606, cîteva familii mace-
doromâne se aşează în oraşul Miskolc.2 Istoricii maghiari datează aşezarea lor 
în acest oraş pe la sfîrşitul secolului al XVII-lea. Macedoromânii din Miskolc 
erau originari din: Moscopole, Grabova, Lunca, Civara. Harnici şi isteţi, devin 
negustori bogaţi. Obţin pe termen lung dreptul de a exercita comerţul cu amă-
nuntul şi ambulant. În jurul anului 1720 se constituie Compania comercială 
grecească din Miskolc. Membrii companiei vorbeau în limba greacă şi aromâ-
nă. Tot comerţul de vinuri şi de lemne din Ungaria, ca şi exportul acestora, era 
în mîinile macedoromânilor din Tokaj şi Miskolc. Acest export se îndrepta mai 
ales spre Polonia, şi mai ales în oraşul Poznan şi Lublin. Unele familii aşezate 
în Miskolc au venit din Polonia ca mari negustori; fraţii Grabovszky, Atanasie 
Mutovszky, Naum şi Evreta Şaguna, unul Circu-Kasakovici alături de mulţi alţii 
cari – nu se ştie din ce motive – s-au stabilit în Ungaria, mai cu seamă la Pesta 
şi Miskolc, probabil, ca să dirijeze mai bine de aici exportul. Aveau legături 
comerciale cu Viena, făceau comerţ de cereale şi vite, frecventau bîlciurile şi 
tîrgurile din Viena, Pesta, Nagyszombat şi Debrecen, fiind prezenţi şi la tîrgurile 
săptămînale în localităţile din Hegyalja. Comercianţii greci de aici erau foarte 
bogaţi. Au închiriat şi ridicat în centrul oraşului circa 200 de clădiri imobiliare, 
magazine. Mai toate magaziile, cafenelele, băcăniile, pivniţile de vin, erau în 
mîna lor.3

 „La Mişcolţ e o puternică colonie macedoromână. În preajma anului 1730 
se găseau în acest tîrg din nordul Ungariei aproape 300 de negustori aromâni 
cu familiile lor. Aici, ei aveau cercul lor aparte, şcoala şi biserica lor. Oameni 
înstăriţi şi buni credincioşi, ei au clădit cu cheltuiala lor, la Mişcolţ, una din cele 
mai frumoase biserici ortodoxe române din ţara ungurească.
 Sunt mîndri şi zeloşi de originea şi trecutul lor. Statornici în legea strămoşeas-
că, întreprinzători şi chibzuiţi, păzesc cu sfinţenie tradiţia şi obiceiurile de acasă 
şi nu se amestecă cu neamuri străine.
 Vorbesc mereu cu duioşie de patria îndepărtată. Icoana Moscopolei e vie 
în mintea lor. Bătrînii povestesc o grămadă de lucruri minunate asupra acestei 
cetăţi vestită în toată Peninsula Balcanică şi restul Europei.
 Din gura lor, copiii află cu uimire că, hît departe, la hotarul dintre Macedo-
nia şi Albania, a fost nu de mult  un oraş cu 60 mii locuitori, cu aproape 70 de 
biserici, cu şcoli înalte, cu oameni învăţaţi şi lume înstărită. Era atîta bogăţie, 
belşug şi strălucire, încît femeile umblau cu pantofi împodobiţi „cu flurii” şi se 
slujeau de mături care aveau mînerele aurite.
 Urma apoi povestea tristă a vremurilor de bejenie, cînd întreg ţinutul 
Moscopolei a fost prefăcut în ruină.
 Rînd pe rînd au fost distruse Nicoliţa, Linotopea, Nicea, Lînca, Grabova, 
Sipisca, Bitcuchi şi celelalte sate care se găseau în calea năvălitorilor.
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 Din aceste locuri uimitor de frumoase au coborît dînşii, mînaţi de nevoi şi 
de restriţe, înfruntînd urgia la fiecare pas.
 Copiii ascultă cu ochii holbaţi, de parcă ar fi o poveste.
 În acest mediu Macedonian, asupra căruia pluteşte umbra Moscopolei, a 
crescut şi s-a dezvoltat Andrei Şaguna.”4

 În jurul anului 1700 macedonenii din Miskolc şi-au întemeiat o capelă în 
centrul oraşului (str. Piatz) azi Széchenyi nr. 12. cu hramul Sf. Naum.5 Primul pa-
roh a fost Bendellasz Evratiosz, care a slujit timp de 60 de ani (1726–1786).6 Une-
ori se afla aici şi un capelan pe lîngă preot. Prin anii 1746 e efimeriu (epitrop) aici 
moscopolitul Constantin ieromonahul. Acesta e bărbat cult şi foarte bun teolog, 
după cum mărturiseşte lucrarea sa religioasă editată de el însuşi în patria sa, unde 
poate el e cel dintîi care a introdus şi tipografia. Bibliograful Zaviras spune despre 
el „că fost arhimandrit al mînăstării Sf. Naum, situată în apropierea Voscopolei; 
bărbat pios, respectabil şi foarte virtuos, a fost efimeriu al ortodocşilor din oraşul 
Miskolc”.7  Capela ortodoxă din Miskolc în 1782 a fost vizitată de ţarina Caterina 
II. Ea a donat o icoană aurită ilustrînd pe Fecioara Maria.8  Registre şi matricole 
de naştere există din 1726.9

        După ce biserica, clădită de obştea românilor mecedoneni la începutul aşe-
zării lor în Miskolc, s-a învechit şi s-a ruinat, în 1785 s-au apucat să-şi zidească 
o biserică nouă. Construcţia a durat pînă în 1806 sub conducerea arhitectului 
Ioan Adami. Biserica a fost zugrăvită de către Teheodosim Ianinka. În 1791 a 
fost sfinţit iconostasul, care e cel mai frumos şi mai mare în Europa-centrală. 
Avînd o înălţime de 16 m şi mai mult de 87 de icoane care au fost pictate de 
pictorul vienez Antoniu Kuchelmeister. Tot de acest maestru au fost zugrăvite 
în 1807 şi frescele interioare.
 Biserica, care e una din cele mai frumoase biserici ortodoxe din Ungaria, 
a fost sfinţită în 1806 de episcopul din Buda Dionisios Popovici. Pe faţada 
bisericii ortodoxe din Miskolc în semn de amintire s-a pus o inscripţie, în gre-
ceşte, pe care scrie: „Această biserică a Sfintei Treimi s-a întemeiat în 1785 
pe timpul puternicului Iosif II-lea, regele Ungariei, şi s-a isprăvit în anul 1806, 
pe timpul puternicului împărat Francisc al II-lea, regele Ungariei, cu cheltuiala 
fraţilor valahi din Macedonia”. În cazul coloniilor greceşti din imperiu, în toate 
privilegiile şi actele numeroaselor lor comunităţi bisericeşti era vorba de greci 
şi vlahi „Griechen und Walachen”, iar în inscripţia de pe biserica din Miskolc, 
era vorba numai şi numai de vlahi.10 Biserica este construită deci cu cheltuiala 
macedoromânilor.
 „Între aceşti fraţi români, cari n-au pregetat a-şi deschide punga şi a jertfi 
din avutul lor pentru a înălţa un frumos altar de închinare Domnului, e însem-
nat la locul al 3-lea Evreta Şaguna, bunicul despre tată, iar la locul al 12-lea 
Anastasiu Mihail Muciu, bunicul despre mamă al mitropolitului Şaguna.”11 Şi 
astăzi în biserica din Miskolc,  Sfînta Masă din Altar poartă o inscripţie: „dăruită 
de Evreta Şaguna”. 
 Aceşti doi comercianţi – veniţi din Grabova, de lîngă vestitul oras Mosco-
pole – erau buni prieteni, au pregătit terenul pentru căsătoria copiilor lor. Evreta 
Şaguna avea un fecior, Naum, care deşi tînăr, era văduv căci soţia lui cea dintîi 
a murit. (Ea se numea Ecaterina Magiaro din Perlepe, şi a murit prin naştere 
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născînd copilul Gheorghe, tatăl lui Constantin Şaguna, decedat în calitate de 
general în armata română. După împărtăşirile acestui general, părintele său Ghe-
orghe făcuse studii de arhitectură; fiind apoi chemat de Teodor Balş în Ţară, se 
căsători la Galaţi cu Anica Pantazal Costandache, o nepoată de vară a mamei lui 
Cuza.28) Într-un vechi „Protocol al Cununaţilor” păstrat în arhiva bisericii ortodo-
xe din Miskolc, se găseşte însemnarea în care se spune, că la „1 mai 1802 Naum, 
fiul lui Evreta Şaguna, după a treia vestire în biserică, a luat în a doua căsătorie 
de muiere legitimă pe Anastasia, fiica lui Mihail Muciu şi s-au cununat prin mine 
preotul Constantin (Vulp.). Naş a fost Anastasiu, fiul lui Adam Ghergha”. 
 La anul, la 11 februarie 1803, se naşte primul copil din această căsătorie, 
primind numele bunicului Evreta. După trei ani, la 27 august 1806 se naşte fetiţa, 
numită Ecaterina. Iar la sfîrşitul anului 1808 s-a născut al treilea copil, i s-a dat 
numele Anastasiu, după al mamei sale şi după al bunicului. În „Protocolul bote-
zaţilor” din Miskolc s-a păstrat despre naşterea acestui copil următoarea însem-
nare: „Anastasiu, fiul lui Naum Evreta Şaguna şi al soţiei sale Anastasia, s-a născut 
în 20 Decemrie şi s-a botezat şi miruit în 28 Decembrie 1808 prin mine preotul 
Constantin Vulco. Naşul lui a fost Anastasiu, fiul lui Adam Ghergha”.12 

Aceasta nu era nici pe departe o familie fericită. Naum era impresionabil şi 
emotiv şi se pare că nu se pricepea la afaceri. El a irosit zestrea soţiei sale pre-
cum şi propria moştenire în cîteva afaceri fără valoare şi la scurtă vreme după 
naşterea celui de-al treilea copil a dat faliment, lăsîndu-şi familia în sărăcie. 
Anastasia Şaguna şi-a părăsit soţul şi a plecat cu copiii să trăiască în casa tatălui 
ei la Miskolc.
 Puţine lucruri se ştiu despre activitatea de după aceea a lui Naum Şaguna 
pînă în martie 1814 cînd a fost convertit de la ortodoxie la catolicism. Motivele 
nu sînt clare. Lipsit de mijloace materiale şi bolnav – va muri în anul următor 
– se poate să fi considerat că aceasta este calea cea mai bună pentru a asigura 
viitorul copiilor săi.13

  Sfătuit şi susţinut de episcopul catolic din Eger Ştefan Ficher, împreună cu 
cei trei copii, trece la catolicism, cu toată opoziţia soţiei sale. S-au înţeles că co-
piii pe cheltuiala epsicopiei vor fi crescuţi în credinţa catolică. Mama copiilor 
şi bunicul lor Mihail Muciu, care acum locuia în Pesta – unde George Muciu, 
fratele Anastasiei era director al şcolii române – greceşti pe la 1823 – desapro-
bă cu hotărîre şi cu indignare această faptă. Bunicul ia nepoţii la sine, pentru a 
le da o creştere îngrijită, fiindcă tatăl copiilor, din cauza sărăciei nu mai era în 
stare a le-o da.14

 Dreptul civil consfinţea această practică catolică şi în octombrie 1814 tri-
bunalul a ordonat Anastasiei Şaguna să-şi dea copiii în grija arhidiaconului ro-
mano-catolic de la Miskolc, care, la rîndul său, îşi asuma răspunderea pentru 
educarea lor morală şi spirituală în noua confesiune a tatălui lor. În octombrie 
1815, pentru a evita aducerea la îndeplinire a hotărîrii tribunalului, ea s-a mu-
tat împreună cu copiii la Pesta, în casa unchiului său Anastasie Grabovszky, 
negustor bogat şi unul din conducătorii marii comunităţi macedororomâne, cu 
o clară conştiinţă socială. Acolo copiii au urmat şcoala grecească, au mers la 
biserica greco-valahă şi au continuat timp de aproape un an să fie crescuţi în 
religia ortodoxă.15
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 Între timp, manevrele prelungite ale Anastasiei şi ale tatălui ei pentru anu-
larea deciziei tribunalului, care au dus în cele din urmă la trimiterea unei petiţii 
către Locotenenţa Regală a Ungariei, au rămas fără rezultat. Hotărîrea iniţială a 
tribunalului a fost menţinută şi Anastasia Şaguna n-a avut altă posibilitate decît 
să se reîntoarcă la Miskolc. Cei doi copii mai mari au fost înscrişi la şcoli cato-
lice, însă micului Anastasiu, datorită vîrstei, i s-a îngăduit să urmeze o şcoală 
primară ortodoxă „şcoala grecească” pînă la vîrsta cînd va  intra la gimnaziul 
catolic inferior din loc. 

Studiile de la Pesta

În 1823, Şaguna a părăsit pentru totdeauna Miskolc-ul şi s-a mutat la Pesta 
pentru a locui cu familia Grabovszky. A urmat gimnaziul catolic superior la 
piarişti pe care l-a absolvit în 1826, ca al şaptesprezelea într-o clasă de 103 
elevi, obţinînd aprecieri deosebite pentru rezultatele la „teologie”, se înţelege 
romano-catolică, precum şi „limba maghiară”. Diploma îl prezenta ca fiind de 
naţionalitate maghiară şi religie catolică.16 În realitate, devotamentul său atît 
pentru ortodoxie cît şi pentru tradiţiile naţionale ale familiei sale a rămas ferm 
în ciuda instruirii sale intense în teologia romano-catolică şi a folosirii constante 
a limbii maghiare.
 Acasă, mama lui s-a ocupat de formarea sa religioasă şi, neutralizînd efec-
tele instrucţiei formale în catolicism, l-a învăţat să respecte învăţăturile morale 
ale ortodoxiei şi a aprofundat aprecierea lui pentru frumuseţea ei liturgică. 
Copiii Anastasiei Şaguna au primit educaţie catolică, dar fiind împreună cu ei, 
mama lor a ştiut să exercite asupra educaţiei o influenţă statornică şi mult mai 
hotărîtoare, decît catolicii. Mitropolitul Şaguna îşi aducea şi la bătrîneţe cu drag şi 
cu recunoştinţă aminte, cum în vîrsta copilăriei cînd frecventa şcoala catolică din 
Miskolc, mamă-sa îl învăţa acasă rugăciunile străbune şi cum îl trimitea duminica 
şi în zile de sărbători cu prescuri la biserica ortodoxă pentru ridicarea căreia au 
jertfit amîndoi bunicii lui, atît Evreta Şaguna cît şi Anastasiu Mihail Muciu. 
 Tînărul Anastasiu, după terminarea studiilor gimnaziale, a făcut şi el pasul 
însemnat, pe care-l făcuseră şi fratele său Evreta şi sora sa Ecaterina. La 9 zile 
după ce a împlinit vîrsta legală de 18 ani, s-a întors şi el în sînul bisericii stră-
moşeşti, dînd o declaraţie foarte categorică, în care spune că, studiind cu suc-
ces eminent în gimnaziile catolice din Miskolc şi Pesta şi ocupîndu-se în mod 
sîrguincios cu studiul religiei romano-catolice, cu toate acestea, convingerea 
sa intimă îl îndeamnă să urmeze sfintele precepte ale Bisericii Ortodoxe. El va 
înainta o cerere Locotenenţei Regale din Ungaria în care cere permisiunea de 
a se reîntoarce la Biserica Ortodoxă, pentru a-şi păstra credinţa strămoşească.  
După multe tărăgănări şi diferite piedici, prin decretul regesc din 2 septembrie 
1828 i se va aproba cererea ca să revină la religia mamei sale. O comisie, ad hoc 
întocmită, îl provoca să explice. Şaguna a răspuns simplu şi fără posibilităţi de 
replică: „vreau să pot trăi şi muri în religia în care m-am născut.”17

 În anul 1829, Şaguna  termină studiile de Filosofie şi Drept de la Universi-
tatea din Pesta.  Trebuia să se decidă asupra unei cariere. Inteligenţa şi rafina-
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mentul său, îmbinate cu sprijinul financiar din partea unchiului mamei sale, îi 
deschideau nenumărate posibilităţi; viaţa de negustor era alegerea evidentă. 
Spre surprinderea multor prieteni el s-a hotărît să devină preot. Ani mai tîrziu, 
cînd era întrebat despre hotărîrea sa, Şaguna răspundea invariabil că dacă s-ar 
fi născut de o sută de ori, de o sută de ori ar fi devenit preot.18 Respectul pentru 
ortodoxie şi o puternică credinţă în misiunea spirituală a clerului au cîntărit în 
mod evident mai mult decît avantajele materiale oferite de o carieră reuşită în 
afaceri.
 Sentimentul misiunii sociale al lui Şaguna era  foarte dezvoltat. În timpul 
celor şase ani petrecuţi în casa familiei Grabovszky din Budapesta (din 1823 
pînă în 1829), unde s-a alăturat cu entuziasm societăţii cosmopolite, a venit în 
contact cu noile şi viguroasele curente sociale şi culturale.
 În prim plan se aflau acele idei care treziseră conştiinţa naţională a 
intelectualilor macedoromâni şi i-a îndemnat să cerceteze tradiţiile lor istorice 
şi lingvistice. Ei datorau o mare parte din inspiraţia lor scrierilor istoricilor şi 
filologilor români din Transilvania, mai ales lui Samuil Micu-Clain, Gheorghe 
Şincai, Petru Maior. Toţi cei trei învăţaţi transilvăneni au trăit la Budapesta  la 
începutul secolului, fiind editori şi cenzori de cărţi româneşti publicate în Tipo-
grafia Universităţii din Buda.
 Negustorii macedoromâni din Pesta au acordat din toată inima sprijinul 
moral şi financiar pentru renaşterea culturală şi pentru editarea cărţilor. Nici 
unul n-a fost mai generos decît Anastasie Grabovszky. El s-a abonat la toate 
publicaţiile noi în domeniul istoriei şi limbii române şi macedoromâne.19

Locul de întîlnire a intelectualilor, a membrilor coloniei macedoromâne din 
Pesta şi studenţilor români era casa macedoromânului Anastasie Grabovszky. 
Atît el cît şi soţia sa au activat în viaţa socială a comunităţii lor: el ca îndrumător 
al diferitelor eforturi de a obţine egalitate pentru macedoromâni în conduce-
rea Bisericii Ortodoxe „Greco-Valahe” din Pesta, iar soţia sa ca preşedintă a 
Societăţii Femeilor Macedo-Române din Pesta, care a fost organizată în 1815 
în primul rînd pentru promovarea educaţiei în limba maternă. Mai mult, casa 
lor a devenit locul preferat de întîlnire al românilor din toate părţile monarhiei 
habsburgice, precum şi din principatele Moldovei şi Ţării Româneşti. Între cei 
care le-au fost oaspeţi s-au numărat Petru Maior, Damaschin Bojincă, istoric din 
Banat, şi membri ai familiei Golescu, care vor avea mai apoi rol proeminent în 
revoluţia de la 1848 din Ţara Românească. Ei n-au făcut nici o distincţie între 
macedoromâni şi ceilalţi români, ci i-au tratat pe toţi ca membri ai aceleiaşi 
naţiuni, indiferent de graniţele politice. De exemplu, Grabovszky a făcut în 
mod generos donaţii Bisericii Ortodoxe din Transilvania. În 1813 a contribuit 
cu 100 de guldeni la fondul pentru construirea unei reşedinţe episcopale la 
Sibiu, în care strănepotul său, acum în vîrstă de cinci ani [Andrei Şaguna  n.n. 
– M.B.], va locui mai tîrziu. 20

       Timp de aproape un sfert de veac, Grabovszky a fost implicat în contro-
versa dintre grecii şi macedoromânii din Pesta pe tema conducerii comunităţii 
greco-valahe. Cea mai mare parte a secolului al XVIII-lea grecii au fost cei care 
au dominat, însă pe la 1800 macedoromânii i-au întrecut ca număr şi au de-
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venit o forţă mai dinamică în viaţa culturală şi de afaceri a comunităţii. Şi unii 
şi alţii îşi dădeau seama de rezultatele unei sporite conştiinţe naţionale şi ca 
urmare disputele lor au devenit neobişnuit de înverşunate şi de intransigente. 
În 1808 Graboszky a reprezentat pe români în încercarea de a avea serviciile 
religioase atît în limba lor, cît şi în limba greacă.
 Grabovszky era un om de prestigiu, considerat ca mecenatul publicaţiilor 
româneşti editate la Tipografia din Buda, influent, bogat, prieten cu boierii 
din Principate, mai ales cu fraţii Goleşti, care treceau des pe la el. Avea bune 
relaţii şi cu magnaţii maghiari. În atmosfera spirituală, impregnată de concepţia 
istorică şi lingvistică a Şcolii Ardelene, s-au întîlnit în salonul literar al lui Gra-
bovszky numeroşi literaţi şi oameni de cultură română, între care Petru Ma-
ior, Samuil Micu Clain, Damaschin Bojincă, Dimitrie Ţichindeal, Moise Nicoară, 
Ştefan P. Neagoie, Teodor Aaron, Emanuil Gojdu, Eftimie Murgu, Petru Moaler 
Câmpeanu, Andrei Mocioni, Constantin Lecca, Paul Vasici, Partenie Cosma, Za-
harie Carcalechi, etc.21

 În casa lui, pe lîngă subiecte cultural-literare, se mai dezbătea şi spinoasa 
problemă a bisericii românilor din Banat şi Ungaria, care era subjugată de 
ierarhia sîrbă. Lupta începută de giulanul Moise Nicoară – care trecea pe la 
casa Grabovszky – era apreciată de societatea română din capitala ungară.22

 „Prin urmare, tînărul Anastasie Şaguna putea aici, în casa unchiului său, să 
primească o creştere aleasă, deplin corespunzătoare poziţiunii sale înalte din 
viitor. Parte prin vaza şi trecerea unchiului său, parte prin conexiunile sale co-
legiale în şcoală, în liceu şi la Universitate, el îşi făcuse cunoscuţi şi avea intrare 
în casele cele mai de frunte din Pesta. Renumitul Maghiar literat şi bărbat de 
Stat, fost ministru, Baronul Eötvös, stătea în legături amicale cu Şaguna încă 
din tinereţe.”23 În acest timp, Şaguna a legat o trainică prietenie şi cu viitorul 
mecenat Emanuil Gojdu. 
 Singura informaţie precisă despre efectul renaşterii macedoromâne asupra 
lui Anastasiu Şaguna ne provine de la Nicolae Popea care relatează faptul că 
Şaguna a început studierea sistematică a daco-românei la îndemnul unchiului 
său.18 Nu se ştie precis dacă în familia comerciantului macedoromân Naum 
Şaguna din Miskolc se mai vorbea limba română.24

Vicar şi Episcop în Ardeal

La îndemnul lui Maxim Manuilovici, episcopul Vîrşeţului şi rudă mai îndepărta-
tă a familiei Grabovszky, Şaguna şi-a început studiile pentru preoţie la Institutul 
Teologic din Vîrşeţ în toamna anului 1829.25

     După terminarea studiilor teologice, este chemat de Mitropolitul sîrb Ştefan 
Stratimirovici, profesor de teologie la Carloviţ. La 1 noiembrie 1833, a intrat 
în monahism, la Mănăstirea Hopovo, primind numele Andrei şi fiind hirotonit 
ierodiacon. Între anii 1834–1838 a trecut prin toate treptele ierarhice, pînă 
la preot, şi cele onorifice, pînă la protosinghel. În anul 1842 a fost făcut arhi-
mandrit la mănăstirea Hopovo, urmînd ca în anul 1845 să fie numit stareţ la 
Mănăstirea Covil. A activat ca profesor la seminariile teologice din Vîrşeţ şi Car-
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loviţ, fiind şi secretar al consistoriilor celor două eparhii. În 1846, Mitropolitul 
Carloviţului, Iosif Raiacici, îl recomandă cancelarului Iosika de la Viena pentru 
înalta demnitate de vicar. 
 În 1845 a decedat fostul episcop de la Sibiu, Vasile Moga, împăratul, ur-
mînd sfatul mitropolitului de la Carloviţ, în 27 iunie 1846 a trimis la Sibiu pe 
arhimandritul Andrei Şaguna ca vicar general al Bisericii Ortodoxe din Ardeal. 
În Ardeal a fost primit cu răceală. Se socotea că e sîrb. Pe lîngă aceasta, doi 
nepoţi ai lui Vasile Moga rîvneau la scaunul unchiului lor: Ioan Moga şi Moise 
Fulea. Cînd unii protopopi i-au spus că e sîrb, le-a răspuns: „Sunt român ca şi 
voi”. Îşi afirma cu tărie românitatea sa. În ciuda unei neîncrederi ce i se arăta, 
vicarul Şaguna a luat o seamă de măsuri spre îndreptarea situaţiei din Biseri-
că.26 
 Nici alegerea în scaunul episcopal nu a fost voită de către toţi protopopii 
transilvăneni. Voturile acordate la sinodul protopopiilor din 1847 îl clasau pe 
locul al treilea cu numai 27 de voturi avînd inainte pe Ioan Moga 33 şi pe Moi-
se Fulea cu 31. Totuşi mitropolitul Raiacici îl va recomanda oficial împăratului 
Ferdinand în ianuarie 1848. La 5 februarie Şaguna va primi scrisorile de numi-
re în funcţia de episcop al Episcopiei Transilvaniei. Hirotonirea sa a avut loc la 
30 aprilie 1848, în catedrala din Carloviţ.27 

Cu evenimentele din 1848 episcopul Şaguna îşi începe activitatea publică în 
Transilvania, într-un ritm incredibil, din care n-a mai ieşit pînă aproape de 
sfîrşitul vieţii, în 1873. Hirotonit arhiereu la Carloviţ, în aprilie 1848, şi-a înce-
put activitatea în împrejurări deosebit de critice, cînd izbucnise revoluţia din 
Transilvania şi Ungaria. El însuşi a avut un rol însemnat în evenimentele anului 
1848, ca preşedinte al marii Adunări Naţionale de la Blaj, al „comitetului per-
manent” al românilor din Sibiu. Orientarea întrunirii de la Blaj s-a fixat la Sibiu, 
în convorbirile preliminare dintre Şaguna şi Bărnuţiu.28 

 Conjunctura politică din Transilvania a cerut deseori ca ierarhii de aici să 
se implice şi în problemele politice ale vremii. Aşa a fost cazul şi cu Andrei 
Şaguna. La numai cîteva zile după hiritonia sa ca episcop,  îl vedem pe Cîmpia 
Libertăţii de la Blaj, prezidînd împreună cu episcopul unit Ioan Lemeni Marea 
Adunare din 3/15 mai 1848 unde au participat 40 000 de români. Şaguna înţe-
legînd principiile formulate de Simion Bărnuţiu, George Bariţiu, Avram Iancu şi 
alţi luptători, a sprijinit doleanţele românilor pentru drepturi, pentru libertate, 
pentru independenţă, pentru limbă românească, pentru şcoli româneşti şi pen-
tru o Mitropolie Ortodoxă Română.  La marea adunare de la Blaj el a fost numit 
conducătorul delegaţiei care avea să prezinte împăratului Petiţia naţională prin 
care se cere: desfiinţarea iobăgiei şi a dijmei; libertate comercială şi industrială; 
tribunale cu juraţi; dotarea clerului român din fondurile publice, şcoli pentru 
toate satele; gimnazii, seminarii şi o universitate românească, ştergerea privilegi-
ilor, etc. Românii transilvăneni în această petiţie de fapt îşi declară autonomia şi 
pretind drepturi egale cu celelte minorităţi din imperiul austriac.29 
 Şaguna a acceptat să facă mai multe drumuri la Viena prezentînd împă-
ratului mai multe memorii în care arăta situaţia grea şi apăsătoare în care se 
zbăteau românii din Transilvania.
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„Mulţi istorici i-au acuzat pe patrioţii ardeleni – şi în chip deosebit pe episco-
pul Andrei Şaguna – că şi-au pus prea mari nădejdi în împăratul de la Viena şi 
au colaborat cu autorităţile civile şi militare austriece. Aşa au făcut nu numai 
Şaguna, ci şi Simion Bărnuţiu, cu întreg Comitetul naţional român din Sibiu, dar 
şi Avram Iancu cu toti prefecţii lui. În conjunctura politică de atunci nici nu se 
putea altfel. De mai bine de un secol si jumătate de cînd Transilvania trecuse 
în stăpînirea Habsburgilor, românii îşi îndreptaseră toate gîndurile spre Curtea 
imperială din Viena, convinşi că numai împăratul va putea să înlăture nedrep-
tăţile de ordin naţional şi social din Transilvania, unde nobilimea maghiară 
deţinea o poziţie predominantă în viaţa politico-socială.
 De altfel, în împrejurările de atunci, din 1848, românii transilvăneni nici 
nu aveau la cine să facă apel, orice ajutor din afară fiind exclus. În Moldova, 
domnitorul Mihail Sturdza (1834–1849) a înăbuşit încercarea tinerilor patrioţi 
moldoveni din 28 martie 1848, de-a fi soluţionate unele revendicări social-po-
litice moderate pe calea unei simple petiţii.
 În Ţara Românească, deşi guvernul revoluţionar provizoriu instalat în iunie 
1848 s-a menţinut timp de trei luni, în cele din urmă revoluţia a fost înăbu-
şită de trupele otomane şi ţariste. În afară de aceasta, boierimea retrogradă 
din Ţara Românească şi Moldova acorda tot sprijinul forţelor militare străine 
pentru menţinerea stărilor de lucruri existente, pentru suprimarea oricăror idei 
progresiste, revoluţionare…
 O unire a forţelor revoluţionare româneşti cu cele maghiare era exclusă din 
capul locului, din moment ce Dieta de la Cluj votase „uniunea” Transilvaniei 
cu Ungaria fără consultarea românilor, iar guvernul kossuthist refuza satisfa-
cerea revendicărilor româneşti; pentru masele ţărăneşti, orice colaborare cu 
maghiarii era de neconceput, în urma atîtor abuzuri ale marilor proprietari faţă 
de foştii iobagi, dar mai ales după atîtea atrocităţi şi devastări comise de gărzile 
naţionale maghiare şi secuieşti împotriva românilor şi a saşilor (…).
 (…) Alături de ceilalţi cărturari patrioţi ai timpului, Şaguna considera că 
lupta lor se poate desfăşura numai pe baze constituţionale legale, cu recunoaş-
terea autorităţii de stat habsburgice… Cu alte cuvinte, politica sa faţă de Curtea 
din Viena nu era determinată de raţiuni dinastice, ci de interesele naţiunii sale, 
al cărei program fusese respins de conducătorii revoluţiei ungare. Ca om poli-
tic, conştient de responsabilitatea pe care o avea faţă de Biserica şi naţiunea sa, 
năzuind spre realizarea programului revoluţionar al emancipării naţiunii româ-
ne, Şaguna a căutat soluţii corespunzătoare momentului istoric de atunci.”30 

 Meritul lui Şaguna, recunoscut de posteritate, în ce priveşte evenimentele 
din 1848-49, a constat, în principal, în aceea că a reuşit să pună interesul na-
ţional înaintea celui confesional, realizînd astfel, la Blaj, o adevărată unire „în 
cuget şi simţiri” a întregii naţiuni române din Transilvania. Alecu Russo, partici-
pant la adunare, nota în acest sens: „Zile de frăţie ca cea din 3/15 Maiu 1848 
se ridica rareori în istoria unui popor împărţit în credinţa sa. Spuie căpeteniile 
uniţilor şi neuniţilor, cu cîtă muncă sufletească au putut pe 3 zile impune tăce-
re pizmelor religioase”. 
 Chiar de la începutul adunării Şaguna spunea: „toate nemulţumirile şi su-
părările trecutului trebuiesc date uitării, căci toţi suntem fraţi, nu din fatarie, ci 
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fraţi în Hristos, fraţi români”. Fiind oricînd gata de jertfă pentru cauza înfrăţirii 
tuturor românilor din Transilvania, a străbătut apoi, mai bine de 7 luni, dru-
murile Vienei, Pestei, Insbruckului şi Olmutzului pentru a prezenta şi susţine în 
faţa împăratului dorinţele naţiunii române. Cu deosebită vehemenţă s-a făcut 
auzit pe parcursul întîlnirilor cu Francisc Ioseph protestul lui Şaguna în legătură 
cu hotarîrea Dietei ardelene de unire a Transilvaniei cu Ungaria. Atitudinii 
de-a dreptul belicoase a ministrului Kossuth, care spunea că: „Dorinţa români-
lor de a avea existenţă politică naţională deosebită (…) nu se poate realiza căci 
prin aceasta s-ar nimici unitatea statului (e vorba de statul maghiar, bineînţe-
les, n.a.). Ori se descompune Ungaria, ori decide sabia în aceasta chestiune”, 
Şaguna îi răspunde, susţinînd cu multă demnitate şi curaj cauza românească. 
„Legea, despre mine, pe români nu poate să-i mulţumească pentru că a fost 
adoptată fără consultarea lor, şi împotriva doleanţelor legitime ale acestora, 
în ea fiind vorba (ca de-a lungul istoriei, de altfel, n.a.) numai de cele trei na-
ţiuni privilegiate ale Transilvaniei, iar despre români, care formează 2/3 din 
populaţia principatului nu se pomeneşte nici-un cuvînt.” Şi apoi conchide: 
„Să judece Europa civilizată, care ştie respecta drepturile naţionalităţilor şi ale 
omenirii, dacă e compatibil cu postulatele legilor divine şi sociale, ca acolo 
unde 6-700.000 suflete formează 3 naţiuni deosebite, 1.300.000 de suflete să 
fie pur şi simplu nulificate.” 31

 Răspunsul său este primit cu ostilitate la Budapesta, şi, din păcate, din 
toamna anului 1848, pe fondul nemulţumirilor generale, sociale, dar mai ales 
naţionale, Imperiile (în special Ungaria şi Transilvania) sunt pustiite de un ade-
vărat război civil.
 Din păcate, eforturile sale pentru o bună înţelegere cu ungurii (conduşi 
de Kossuth) au rămas fără efect, căci în timp ce el se afla între Viena şi Praga, 
războiul civil din Transilvania s-a amplificat, trupele lui Bem ocupînd în luna 
martie Sibiul şi Braşovul (numai în munţii Apuseni, apăraţi de Avram Iancu, 
acestea n-au putut pătrunde, n.a.), iar guvernul de la Budapesta va da Consti-
tuţia din 4 mai, prin care românii din Transilvania erau din nou desconsideraţi 
ca naţie de sine stătătoare. Aceste evenimente îl vor determina pe Şaguna să 
adreseze noi proteste pe lîngă curtea de la Viena, toate rămase însă fără vreun 
rezultat concret. 
 Chiar dacă idealul naţional n-a fost împlinit în timpul revoluţiei (datorită 
şi intervenţiei străine pentru înfrîngerea mişcării românilor), trebuie evidenţiat 
faptul că aceasta a avut darul de a înăspri lupta pentru eliberare naţională, în 
deceniile următoare.
 Toate punctele din hotărîrea de la Blaj se vor regăsi mai apoi, vreme de un 
sfert de veac, în toate petiţiile lui Şaguna, repetate fără oboseală, fără răgaz şi 
anume: dreptul românilor de a exista ca naţiune şi de a se numi „români” nu 
valahi sau oláh sau altcum; independenţă naţională; reprezentanţi în Dietă şi 
administraţie, proporţional cu numărul locuitorilor români; folosirea în şcoli şi 
în administraţie a limbii române; anual românii să poată convoca o Adunare 
naţională generală; desfiinţarea iobăgiei; libertate industrială şi comercială; li-
bertatea de a vorbi, a scrie şi a tipări.32 
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Activitatea publică şi politică

Activitatea mitropolitului Şaguna în Transilvania s-a desfăşurat într-o perioadă 
foarte frămîntată a secolului al XIX-lea, marcată de Revoluţia română din anii 
1848–1849, regimul absolutist habsburgic (1849-1859) şi de înfiinţarea Aus-
tro-Ungariei (1867–1918). El, asemănător multor contemporani, s-a implicat 
şi în viaţa naţional-politică a românilor, fiind considerat „diplomatul revoluţiei 
din 1848–1849”, iar mai tîrziu, ca membru în Dieta Transilvaniei, în Senatul 
imperial din Viena şi în Casa magnaţilor din Budapesta, apără peste tot drep-
turile românilor.
 Diplomaţia de care a dat dovadă în relaţiile cu Viena imperială, a facili-
tat, în anul 1864, recunoaşterea poporului român ca naţiune politică egală în 
drepturi cu celelalte naţiuni din Transilvania maghiarii, saşii şi secuii. Şaguna 
s-a pronunţat în multe rînduri pentru activismul politic, considerîndu-l ca sin-
gura manieră de a lupta pentru drepturile românilor, ceea ce a şi făcut perso-
nal în Parlamentul de la Budapesta, unde era o personalitate care şi-a cîştigat 
respectul tuturor. 
 Andrei Şaguna a continuat tradiţia înaintaşilor săi de a fi în fruntea poporului 
român în lupta pentru drepturi politice, sociale şi naţionale. La 1848–1849 se 
putea constata, cu durere, că nu toţi românii din statele Austriei aveau acţiuni 
unitare. Este meritul lui Andrei Şaguna că a reuşit să-i adune pe mulţi conducă-
tori români din Ardeal, Banat, din părţile vecine ale Ungariei şi  din Bucovina, şi 
împreună au redactat memoriile înaintate împăratului.
 A rămas pe tot parcursul luptei revoluţionare credincios Casei de Habsburg, 
fiind convins că românii, cu experienţa şi resursele lor limitate, puteau să se ape-
re de maghiarizare şi să-şi atingă aspiraţiile naţionale, numai cu ajutorul acesteia.
  După anul 1867, el s-a pronunţat pentru activismul politic, considerîndu-l 
ca singura manieră de a lupta, pe mai departe, în parlamentul maghiar, pentru 
drepturile românilor. În luările de cuvînt, lui Andrei Saguna i s-a oferit prilejul 
de a demonstra cu puterea argumentelor istorice necesitatea doleanţelor, el a 
demonstrat că nici o naţiune nu poate renunţa de bună voie la identitatea sa şi 
la interesele şi aspiraţiile sale, importantă fiind însă, acolo unde coexista cu mai 
multe naţiuni, posibila conlucrare şi acceptarea lor reciprocă. „Fiecare naţiune 
trebuie să contribuie la binele general al naţiunilor – spunea Şaguna – astfel ca 
drepturile de afirmare proprie a fiecăreia devin în acelaşi timp şi îndatoriri, iar 
statul (multinaţional – n.a.), trebuie să dezvolte puterile materiale şi spirituale 
ale tuturor cetăţenilor săi.”
 Se instalează dualismul austro-ungar, se anulează multe legi favorabile ro-
mânilor. Românii se vor frămînta mult şi se vor împărţi în două tabere politice: 
activiştii, care doreau să lupte pentru drepturile lor chiar în Parlamentul de la 
Budapesta şi pasiviştii, care recomandau abţinerea de la orice colaborare poli-
tică în Parlament. Şaguna a fost de partea activiştilor. Temperament de luptător 
el n-a crezut în retragerea din luptă, ştiind că o astfel de »grevă« n-ar putea 
obţine nimic. I se va da dreptate abia la sfîrsitul vieţii, cînd toţi vor încerca de a 
se uni din nou pe programul activismului. Neînţelegerile acestea dintre români 
l-a supărat grav pe Şaguna, pînă la îmbolnăvire.
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Reînfiinţarea Mitropoliei Transilvaniei

După înăbuşirea revoluţiei din 1848, Andrei Şaguna a început demersurile 
pentru restaurarea vechii Mitropolii Ortodoxe a Transilvaniei. Văzînd că pe ca-
lea petiţiilor şi a aşteptării soluţionării lor drepte nu izbuteşte, Şaguna a schim-
bat tactica. La 12 martie 1850 convoacă şi deschide la Sibiu primul Sinod, la 
care au luat parte 24 de preoţi şi 20 de mireni, între care şi Avram Iancu.33 

Pe ordinea de zi erau probleme bisericeşti, dar şi „starea culturii poporului şi 
propăşirea lui”. Şaguna reia doleanţele din petiţia prezentată la Olmütz la 25 
februarie 1849. În plus, insistă pentru restaurarea Mitropoliei române, desfi-
inţată încă de la 1701. Sinodul ia şi hotărîri care se pun imediat în practică: 
„preoţii sînt numiţi şi directori de şcoli, protopopii sînt numiţi inspectori şcolari 
districtuali, se înfiinţează conferinţele învăţătoreşti şi pentru reciclare în cursul 
verii, şcoala clericală de şase luni din Sibiu se preface în Institut teologic-pe-
dagogic, pregătind pe lîngă preoţi şi învăţători; se stabileşte programa analitică 
şi se iau măsuri cu privire la pregătirea şi tipărirea manualelor pentru şcolile 
săteşti. Episcopii îşi asumă conducerea superioară a şcolilor. Şaguna ordonă să 
se zidească peste tot edificii şcolare şi pune astfel bazele şcolilor confesionale 
care ajung repede să treacă de numărul de 800.”34

 În anii următori Andrei Şaguna a adresat alte numeroase memorii pe 
aceeaşi temă, fie curţii imperiale din Viena fie patriarhului sîrb Iosif Raiacici 
din Carloviţ, dar s-a izbit de opoziţia tuturor.35

 Împrejurările favorabile cauzei româneşti, inaugurate din 1860, au deschis 
o nouă fază în demersurile pentru reînfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe. Pe baza 
deciziei favorabile a împăratului, cea dintîi în chestiunea Mitropoliei Ortodoxe 
Române, Şaguna a convocat al doilea Sinod eparhial în 24-26 octombrie 1860 
la Sibiu, care a înaintat împăratului un memoriu pentru restaurarea de facto a 
mitropoliei, pentru că de drept ea nu a fost desfiinţată, cerîndu-i ca aceasta să 
nu mai depindă de sinodul de la Carloviţ, ci să se facă printr-o decizie imperi-
ală. Referindu-se la promisiunile  patriarhului sîrb, din mai 1848, sinodul arde-
lean a cerut sinodului din Carloviţ să respecte dorinţa românilor din monarhie 
de separaţie ierarhică şi de organizare a mitropoliei naţionale, care să cuprindă 
toate episcopiile româneşti din Austria.
 În problema mitropoliei solidaritatea românească a funcţionat ireproşabil. 
Fruntaşii politici români, indiferent de provincia din care veneau, au acţionat 
concertat, utilizînd toate legăturile ce le aveau la înaltele foruri. Agentul român 
Ioan Dobran a mijlocit relaţiile cu cancelarii Ungariei şi Transilvaniei, a trans-
mis informaţii şi sfaturi utile lui Şaguna. Emanuil Gojdu îl asigura pe Şaguna de 
tot sprijinul în cauza mitropoliei declarînd că emanciparea de ierarhia sîrbă 
constituia cea mai mare dorinţă a sa. „Fii dar încredinţat, Excelenţie, că întru 
emanciparea de sîrbi şi reînvierea metropoliei române, vei avea în mine un 
sprijinitor neostenit, întru aceasta toate puterile şi mijloacele mele-ţi stau spre 
dispunere” – scrie Gojdu către Şaguna, la 2 ianuarie 1861.36

 În toamna anului 1857, Şaguna a cerut împăratului încuviinţarea să facă o 
colectă pentru zidirea unei catedrale la Sibiu. Colecta a deschis-o împăratul cu 
suma de 1000 de galbeni; la ea a adăugat guvernatorul Ardealului Schwarzen-
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berg 50 de galbeni, apoi Şaguna 2000 de florini. Pînă la moartea lui Şaguna, 
fondul pentru zidirea catedralei conţinea suma de 140.000 de coroane. El a 
sporit mereu pînă în 1902, cînd mitropolitul Ioan Meţianu a început zidirea 
catedralei şi s-a terminat în 1906 costînd 1.000.000 de coroane. 
 Pe temeiul hotărîrii sinodului din 1860, în 20 februarie 1864 Andrei Şaguna 
a convocat al treilea Sinod al episcopiei Transilvaniei pentru 22 martie 1864. 
Sinodul a înaintat o petiţie împăratului, în care a susţinut propunerea lui Şaguna 
pentru o mitropolie ortodoxă unică pentru toţi românii din imperiu şi a elabo-
rat, pe baza proiectului acestuia, un regulament de organizare a noii provincii 
în 174 paragrafe, care a servit drept bază pentru Statutul Organic din 1868.37

 În sfîrşit, după ce în august 1864 sinodul episcopesc din Carloviţ şi noul 
patriarh sîrb Samuil Maşirevici, la stăruinţa împăratului îşi dau acordul pentru 
înfiinţarea mitropoliei române. În 24 decembrie 1864 împăratul emite scri-
soarea prin care se aprobă această Mitropolie independentă şi îl numeşte pe 
Şaguna mitropolit al românilor din Transilvania şi Ungaria. O delegaţie de frun-
taşi ardeleni şi bănăţeni, în frunte cu Şaguna, pleacă după Crăciun la Viena şi 
în 6 februarie 1865 e primită de împărat, căruia îi mulţumesc pentru această 
aprobare. Împăratul adresează cuvinte de mare laudă lui Şaguna. 
 Şaguna ştia însă că mai trebuie ceva: asigurarea Mitropoliei şi printr-o lege 
a „Ţării Ungureşti”, mai ales după ce în 1867 se ajunsese la o împăcare între 
împărat şi unguri, prin care se recunoştea Ungaria ca un regat propriu unit cu 
Austria. Această asigurare a obţinut-o printr-o lege specială în 1868. 
  Statutul Organic a primit sancţiune din partea împăratului Francisc Iosif I 
la 28 mai 1869. Românii din Transilvania vedeau că în această frumoasă con-
stituţie şi-au cîştigat o formă a naţionalităţii lor, dîndu-se Bisericii posibilitatea 
să conducă şi viaţa şcolară, culturală şi economică independent de un stat de 
naţionalitate străină.38

 Potrivit principiului autonomiei, Biserica Ortodoxă are dreptul de a regle-
menta, administra şi conduce afacerile sale bisericeşti, şcolare, fundaţionale 
la toate nivelurile sale constitutive, dar şi fiecare parte constitutivă, la rîndul 
ei, are acelaşi drept independent de celelalte. Congresul Naţional Bisericesc 
constituia organismul reprezentativ suprem al Bisericii Ortodoxe Române şi 
era format din 90 de membri, cîte 30 de fiecare episcopie în proporţie 1/3 cler, 
2/3 mireni, pe o perioadă de 3 ani. Statutul Organic a rămas în vigoare pînă în 
1925. Principiile acestuia au fost preluate şi de Statutul de organizare al întregii 
Biserici Ortodoxe Române din 1925 şi chiar de cel actual.
  Andrei Şaguna a dat Bisericii o organizare corespunzătoare, necunoscută în 
alte Biserici. În condiţiile de viaţă create după 1867, prin autonomia acceptată 
în 1868 şi prin Statutul Organic, Biserica a rămas singura instituţie românească 
recunoscută, devenind o adevărată îndrumătoare a poporului nu numai în 
probleme bisericeşti, ci şi culturale şi sociale.
 După reînfiinţarea Mitropoliei, în senatul României s-au rostit frumoase 
cuvinte de apreciere şi recunoaştere a meritelor lui Şaguna: „Acel Şaguna, acel 
episcop astăzi mitropolit străluceşte ca un luceafăr al ortodoxiei, care a cîştigat 
naţiunii sale de peste Carpaţi dreptul, după care am vărsat lacrimi secole în-
tregi, şi care în fine a cîştigat pe cel mai mare dintre toate, autonomia bisericii 
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române de acolo. Toate aceste prin activitatea sa, prin pietatea sa, şi învăţătura 
clerului şi a poporului, pe care îl păstoreşte cu cuvîntul înţelepciunei.”
 În stăruinţele sale de a asigura viitorul Mitropoliei române prin legea spe-
cială din 1868, l-a ajutat mult pe Şaguna şi baronul Eötvös József, care era pe 
atunci ministru de culte şi trăia în bună prietenie cu noul mitropolit. O dovadă 
a acestei prietenii este şi scrisoarea lui Eötvös din 16 ianuarie 1870, în care îi 
scrie lui Şaguna, că nimic nu doreşte mai mult decît să aibă ocaziune a-i arăta 
simţămintele de simpatie şi alipire faţă de dînsul. Apoi adaugă: „Dumnezeu să 
te ţină şi pe tine ani îndelungaţi, spre binele patriei şi spre gloria neamului tău, 
şi să-ţi dăruiască în zilele bătrîneţelor tale, ceea ce e mai preţios decît orice 
recunoştinţă şi glorie: conştiinţa, că toate năzuinţele tale nobile vor produce 
roadele dorite.”39

Activitatea culturală

Şaguna în 1850 a înfiinţat la Sibiu Tipografia eparhială, realizată pe cheltuiala 
lui. Aici s-au tipărit abecedare, manuale şi numeroase cărţi, cu un rol deosebit 
în ridicarea culturală a românilor. La 1 ianuarie 1853 a întemeiat Telegraful 
Român, singurul ziar din România cu apariţie neîntreruptă pînă astăzi. 
 Începînd cu anul 1855, Şaguna a reorganizat învăţămîntul teologic şi pe-
dagogic din Sibiu sub forma unui Institut de teologie şi pedagogie şi care purta 
numele de Seminarul Andreian. A cumpărat din banii săi o casă, în care s-au 
aşezat sălile de cursuri, apoi alte patru case în apropiere, care au servit ca 
internat. De pe băncile acestei şcoli, devenită mai tîrziu Academia Andreia-
nă, au absolvit generaţii întregi de viitori preoţi, învăţători şi profesori, oameni 
meniţi să îngrijească de iluminarea spirituală a poporului. Astăzi această şcoală 
teologică de renume îi poartă mai departe numele ctitorului său: Facultatea de 
Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu. 
 Pentru studenţii Institutului Teologic, dar şi pentru preoţi, Andrei Şaguna 
a scris cîteva manuale didactice. Între acestea se pot menţiona: Elementele 
Dreptului canonic (1854), Istoria Bisericii universale (2 vol., 1860), Compendiu 
de Drept canonic (1868), Enhiridon de canoane (1871), Manual de studiu pas-
toral (1872) şi altele. În 1856-1858 a tipărit o nouă ediţie a Bibliei, cu ilustraţii, 
prima de acest gen la români. Pentru nevoile bisericilor parohiale a reeditat 
aproape toate cărţile de slujbă. Aceste lucrări au apărut în tipografia fondată 
de el la Sibiu, în 1850.
 Începînd cu anul 1854, a organizat peste 800 de şcoli primare confesionale 
în limba română, realizare remarcabilă, într-o vreme cînd românilor ardeleni 
li se refuzau drepturi elementare precum învăţămîntul în limba maternă. Învă-
ţămîntul elementar şi mediu confesional românesc din Transilvania, aflat într-o 
situaţie precară înainte de Şaguna, l-a pus sub îndrumarea Bisericii, astfel încît 
preoţii-parohi erau directori ai şcolilor „poporale” din parohia lor, protopopii 
erau şi „inspectori” ai şcolilor din protopopiatul lor, iar episcopul (sau arhiepi-
scopul) „inspector suprem” al şcolilor din întreaga eparhie. Aceste principii au 
fost înscrise şi în noul Statut Organic al Bisericii Ortodoxe din Transilvania. 
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 Tot sub îndrumarea sa au fost întemeiate gimnaziile ortodoxe din Braşov şi 
Brad. Gimnaziul de la Braşov, inaugurat în 1850, este una dintre cele mai vechi 
şcoli superioare româneşti, astăzi purtînd numele întemeietorului său: Colegiul 
Naţional „Andrei Şaguna”din Braşov. Şcolii din Brad i-a dăruit Şaguna în 1870 
suma de 2000 florini, importantă pentru acele vremuri. 
 S-a îngrijit de soarta elevilor lipsiţi de mijloace, dîndu-le posibilitatea să-şi 
continue studiile, prin acordarea de burse, fie din veniturile sale proprii, fie din 
fundaţiile anume întemeiate în acest scop.
 Andrei Şaguna a sprijinit ideea lui Ioan Puşcariu de a înfiinţa ASTRA – „Aso-
ciaţia Transilvană pentru cultura poporului român”, instituţie de o importanţă 
covîrşitoare în dezvoltarea culturii române în Transilvania. Şaguna a fost ales 
primul preşedinte al Astrei. Din fondurile Asociaţiunii, a împărţit numeroase 
ajutoare studenţilor, elevilor şi meseriaşilor săraci.
 Pentru meritele sale deosebite pe tărîm bisericesc şi cultural a fost ales 
membru de onoare al Academiei Române (1871),
 Către sfîrşitul anului 1871 era gata al 3-lea testament prin care lăsa bisericii 
o avere de aproape 600.000 coroane. „Eu – scria Şaguna în testamentul său – 
… aş putea testa cui şi cum aş voi, jumătate din averea mea, dară eu resignez 
la favorul acesta şi rînduiesc, ca toată averea, ce se va găsi după moartea mea, 
să rămînă arhiepiscopiei noastre bisericeşti, şcolare şi filantropice, prin o fun-
daţiune pentru toţi timpii viitori”.40

Anii din urmă

Şaguna a aflat încă din 1865 despre proiectul de constituire al dualismului 
austro-ungar. Înţelegînd că schimbarea politică nu mai poate fi împiedicată, 
a încercat să apere în continuare drepturile românilor. Mulţi l-au învinovăţit 
pe Şaguna, lansînd numeroase atacuri jurnalistice la adresa lui, pe motiv că 
nu a reuşit să zădărnicească planurile austro-ungare. Mai ales cei care au fost 
împotriva înfiinţării Mitropoliei l-au acuzat că, pentru Mitropolie, a sacrificat 
autonomia Transilvaniei. Soluţiile adoptate de el au fost însă corespunzătoare 
vremurilor zbuciumate în care a trăit. 
 Anii din urmă ai vieţii lui Şaguna au fost tulburaţi de atacurile, pe cari duş-
manii săi politici începuseră a le îndrepta cu multă patimă contra lui. O înve-
chită boală de inimă, suferinţele trupeşti şi sufleteşti îl mistuiau. Aceste dureri şi 
suferinţe a încercat să le alungă de la sine prin lectură şi prin activitate literară. În 
corespondenţa lui din anii 1870–1873 străbat adeseori accentele dureroase ale 
unui solitar, care se simte părăsit de toată lumea. „Dacă pofteşti să ştii, cum pe-
trec eu zilele bătrîneţelor mele – scria Şaguna la sfîrşitul anului 1870 către Ioan 
Meţianu – iată îţi spun, că eu în singurătate m-am retras şi studiez limbile clasice 
şi meditez despre sfîrşitul meu, căci eu nu cunosc nici  cea mai mică desfătare 
sau petrecere, căci văd că lumea nu mă iubeşte, dar eu o iubesc ca un părinte 
sufletesc şi gata sunt a aduce în favoarea ei ori şi ce sacrifiu.”41

 Şaguna ca om de cultură superioară, ca arhiereu şi bărbat politic de o în-
semnătate epocală, n-a fost apreciat după merit şi după cuviinţă de unii din-
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tre contemporanii săi. Conştient de opera săvîrşită, bătrînul mitropolit spunea 
apropiaţilor săi cu toată convingerea, în ultimii ani ai vieţii: „Numai cînd vă veţi 
întoarce de la mormîntul meu, veţi cunoaşte pe cine aţi pierdut…”42

 A dorit să fie îngropat la Răşinari, lîngă Sibiu, o localitate românească im-
portantă, cu oameni deosebiţi, în care marele Şaguna a găsit mereu sprijin şi 
înţelegere. Satul care i-a dat românilor pe Octavian Goga şi pe Emil Cioran, îi 
poartă o recunoştinţă veşnică Mitropolitului Şaguna. 
 Cu alegerea sa ca membru de onoare al Academiei Romane (1871), Andrei 
Şaguna îşi vede încheiată opera pentru care luptase o viaţă. În aprilie 1871, 
cînd preoţimea ortodoxă organiza o mare sărbătoare jubiliară la 25 de ani de 
păstorire a Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, el arăta obosit şi bol-
nav. Un an mai tîrziu cînd, în Congresul Naţional Bisericesc era din nou oma-
giat, fiind întrebat de starea sănătăţii, el răspunde că citeşte cartea lui Cicero: 
„De senectute”, spre a se conforma regulilor bătrîneşti. 
 Boala se agravează şi, la 16 iunie 1873, Mitropolitul, împăcat cu sine, îl 
chema la el pe vicarul Nicolae Popea şi, înainte de a muri la orele 6 dimineaţa, 
îi spuse: „Cu mine e gata, Nicolae! Ce va vrea Dumnezeu! Toate sînt in ordi-
ne. Fiţi pe pace, aveţi-vă bine, nu vă sfădiţi!”43 A murit întristat de neputinţa 
românilor de a fi într-o simţire, o voinţă şi un gînd, de aceea ultimul său cuvînt, 
testamentar, a fost: Trăiţi în pace, nu vă învrăjbiţi.
 A dispus să fie înmormîntat la Răşinari, fără pompă, fără discursuri iar ser-
viciul divin să fie săvîrşit de un popă sătesc.

„Departe de tot, la Grabova, un sat în preajma Moscopolei, se găsesc mormin-
tele strămoşilor lui Şaguna.
 În cimitirul Kerepesi din Budapesta se găseşte o piatră funerară al mamei 
sale şi a fraţilor săi.
 Iar în liniştea de la Răşinar odihnesc osemintele aceluia care s-a trudit aşa 
de mult pentru ridicarea neamului său.
 Numai simpla înşirare a locurilor unde se găsesc risipite mormintele unei 
singure familii, arată tragedia neamului românesc din Macedonia.
 Soarta a vrut ca la temelia renaşterii naţionale din Ardeal, să intre jertfa 
celui mai însemnat oraş din Macedonia.
 E o mare mîngîiere gîndul că de pe urma ruinei Moscopolei, cel puţin nea-
mul românesc s-a ales cu un cîştig.
 Fiul Grabovei doarme liniştit la Răşinari; deşi departe de pămîntul patriei 
sale, are nespusa mulţumire că se odihneşte în ţarînă românească.”44  – scrie 
Sterie Diamandi

La moartea lui Şaguna episcopul sas G.D. Teutsch a scris: „Şaguna a fost con-
ducătorul intelectual singurul cunoscut al poporului său şi a putut să obţină în 
aceasta calitate astfel de rezultate politice, cum rar se întîmplă vreunui muritor 
a se învrednici de ele”. 
 La rîndul său, George Bariţiu, care deseori a fost în luptă făţişă cu Şaguna, 
la moartea lui nu s-a putut opri să nu aducă marelui dispărut elogiul cuvenit.
 „Ce să zicem despre imensele progrese făcute în arhidiecezia greco-orien-
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tală, atît în reşedinţa sa de la Sibiu, cît şi în afară, în cler! Despre aceasta pot să 
judece numai acei fii ai Patriei care cunoscuseră starea ei deplorabilă dinainte 
de 1848. Se ceruse un spirit gigantic şi o voinţă neînduplecată pentru ca să o 
regenereze. O adevarată providentă a fost aceea care îl trimisese pe Andrei 
baron de Şaguna. Totul era de făcut şi el, îndată după călcarea revoluţiunii, s-a 
apucat de toate. Pe lîngă administrarea foarte anevoioasă a dicesei, s-a pus să 
adune fonduri cu care a înfiinţat reşedinţa, institutul pentru alumnii la teologie 
şi preparandie, tipografia, organul de publicitate, a revăzut şi corectat 37 cărţi 
religioase, teologice şi bisericeşti; a mai compus şi parte tradus, unele lucrate 
de alţii le-a tipărit, cu totul în număr de 26. Mai este şi altă serie de scriere 
proprie a lui Andrei în număr tot de 26. Acestea şi alte lucrări meritorii nu le 
poate nega sau micşora nici omul cel mai pismătăreţ. După noi însă eman-
ciparea meriadelor de Români dintru întunerecul robiei spirituale întrece pe 
toate. Mitropolitul Andrei a răposat mult mai curînd, decît ar fi fost de dorit, 
după socoteala omenească; însă cine să cuteze a cerceta sfaturile Providenţei. 
Şaguna a tras în vieaţa sa un plan atît de larg şi măreţ, încît succesorii săi au să 
lucreze cel puţin 100 ani, ca să-l vadă realizat întreg”.45

 Emilian Cioran, preot din Răşinari, tatăl lui Emil Cioran, notează cum a rămas 
Şaguna în amintirea răşinărenilor, el mai apucînd batrîni care l-au cunoscut. E 
un Şaguna care intrase deja în legendă. El s-a simţit bine la Răşinari, de aceea 
a şi dorit sa fie înmormîntat acolo. „Era un popă frumos şi voinic, om aspru dar 
cuminte, care ne-a deschis nouă românilor calea spre învăţătură”. Răşinărenii 
ştiau că Şaguna a vrut să întemeieze în Răşinari un Seminar, dar pînă la urmă a 
cumpărat în Sibiu casele care astăzi formează Seminarul Andreian”.46

 După moartea lui Andrei Şaguna s-a scris mereu despre multiplele aspecte 
ale activităţii sale, mai cu seamă despre cele bisericeşti, culturale şi naţional-po-
litice. Cel mai apropiat om al său, episcopul Nicolae Popea scria despre el:”...
avea o minte foarte ageră; cuprindea lucrurile la moment; de multe ori nici 
nu-l asculta pe om pînă la sfîrşit, că-l întrerupea cu vorbele: Te pricep! Judeca-
ta-i era clară, matură, serioasă în toate lucrările fără deosebire, încît părerea lui 
avea mare trecere la bărbaţi, ca şi la locurile cele mai înalte. Memoria lui era 
extraordinară. Îşi aducea aminte de cele mai îndepărtate timpuri, de întîmplări 
care se petrecuseră de mult, istorisîndu-le ca şi cum ar fi fost din timpul cel mai 
apropiat. Adeseori cerea acte vechi oficioase din arhivă, spunîndu-le numărul 
şi, de multe ori, chiar data lor. (…) Şaguna era omul care ştia să se adapteze 
situaţiilor şi posibilităţilor. În biserică era omul bisericii; după chemarea sa mo-
nahală era călugăr, după cea arhierească era arhiereu; în societate era om de 
lume, în politică era om de stat.” Despre el ministrul Eötvös József a afirmat: 
„Şaguna are minte cît o jumătate de ţară”.47

 În 1904 Nicolae Iorga făcea o constatare impresionantă: „Puţine nume 
sunt aşa de populare în Ardealul românesc ca al lui Andrei Şaguna. Chipul lui, 
cu ochii strălucitori şi larga barbă răsfirată e în mintea tuturora şi-n conştiinţa 
generală a intrat faptul definitiv că acest maiestuos bătrîn a fost, de pe scaunul 
său de arhiereu, un cîrmuitor de oameni şi un îndreptător al vremurilor…” 
Eötvös scria despre prietenul său: „Şaguna nu a murit ca să înceteze a trăi, ci a 
murit ca să trăiască mai glorios, să trăiască în veci.”48
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Descendent al macedoromânilor din preajma Moscopolei, Andrei Şaguna a 
fost un om providenţial, diplomat şi negociator fără pereche în istoria Transil-
vaniei. A fost conştient de chemarea sa, cuvîntarea rostită la Carloviţ, cu ocazia 
instalării sale ca episcop, nu lasă nici o urmă de îndoială în această privinţă. În 
clipa solemnă a învestirii el declară în faţa tuturora: „Tu, Doamne ştii, că către 
scopul meu a alerga doresc: pre românii transilvăneni din adîncul lor somn să-i 
deştept şi în voe către tot ce-i adevărat, plăcut şi bun să-i trag”.49 El şi-a urmărit 
scopul propus cu luciditate, perseverenţă şi pricepere deosebită. Activitatea 
sa în istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania şi Ungaria e una de 
temelie.
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EMANUIL GOJDU: ORIGINEA ŞI FAMILIA

Marele mecenat Emanuil Gojdu, ca şi prietenul său, mitropolitul Andrei Şagu-
na,  este român originar din Macedonia. În prima parte a secolului al XVIII-lea, 
cei din familia Gojdu erau negustori înstăriţi, stabiliţi în Moscopole, un centru 
economic şi cultural înfloritor din sudul Albaniei de astăzi. Apreciat drept „Flo-
renţa Balcanilor”, oraşul Moscopole a reprezentat pînă în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea cel mai important centru al macedoromânilor.

„Datorită hărniciei şi priceperii locuitorilor săi, precum şi unui concurs fericit 
de împrejurări, Moscopole a ajuns, prin secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea, cel 
mai însemnat centru de civilizaţie şi cultură al poporului aromân. În documen-
tul din arhiva Loc. Budapesta, Moscopole e numită „Urbs Amplisima”. Se vor-
beşte de dînsa ca de  „cel mai mare oraş nu numai din toată Grecia, ci aproape 
din tot imperiul Turcilor”.
 După Pouqueville, Moscopolea numără, în 1788, 53.000 locuitori.
  Negustori pricepuţi şi muncitori îndrăzneţi şi cu relaţii întinse, fiii Moscopo-
lei stau în fruntea comerţului din Peninsula Balcanică. Aproape tot ce se exporta 
din Turcia prin Adriatică, trecea prin mîinile lor, iar tot ceea ce intra în această 
ţară, prin porturile aceleiaşi mări sau prin alte puncte de frontieră, din ţările 
germane sau apusene, se distribuia tot prin dînşii. Ei erau negustorii carea aveau 
cele mai numeroase şi mai strînse legături comerciale cu străinătatea.(…)
 Sub raportul industrial, de asemenea, Moscopolea era o cetate unde se 
lucra zi şi noapte tot felul de articole ce se desfăceau peste tot, în interior şi 
afară. Meseriaşii erau organizaţi în bresle. Gudas numără 14 corporaţii bine 
organizate.
       Moscopole avea pe vremea aceea înfăţişarea marilor centre comerciale.
  „În bazarurile mari şi întinse era o mişcare uriaşă, o forfoteală de furnicar ca 
în marile oraşe ale Asiei. Oamenii erau absorbiţi de afacerile lor. Corespondenţe 
şi comenzi soseau de pretutindeni, din Peninsulă şi din Europa, ce trebuia 
repede satisfăcute; se descărcau mereu la marile caravanseraiuri şi se încărcau 
manufacturate şi mărfuri pentru toate direcţiunile. Magazinele gemeau de 
acestea şi industriile  lucrau zi şi noapte. Albania toată se alimenta de aici sau 
din porturile Adriaticei, ce, aproape sută la sută, le stăpîneau tot ei. La bîlciuri 
şi în zilele de tîrg, veneau Albanezi şi negustor din toate provinciile.”
 Din cauza acestei vieţi comerciale intense, Moscopole ajunge cel mai bo-
gat centru aromânesc din Peninsula balcanică.
 Valuri de aur curg în această cetate.
 Belşugul era aşa de mare, încît se spune că femeile purtau pantofi împodo-
biţi cu „flurii şi mahmudele”; se zice că erau aurite pînă şi mînerele măturilor.
       Răsfirată pe cele cinci coline, pe o întindere de aproape 3 km, Moscopo-
lea se răsfăţa în lux şi bogăţie. Multe din casele Moscopolenilor erau adevărate 
palate, clădite din marmoră şi împrejmuite de curţi impunătoare. La fiecare 
colţ de stradă, apa cristalină ţîşnea din şipote şi cişmele. Peste 50 de biserici 
săgetau văzduhul cu clopotniţa lor măreaţă. Printre ele se distingea în chip 
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deosebit, prin înfăţişarea ei impunătoare, bogăţie şi artă, Metropolia. Alături 
se înălţa monumentala clădire ce adăpostea „Academia cea Nouă”, focar de 
cultură pentru întreaga Peninsulă Balcanică. Aci a profesat Epirotul Chrisanos, 
Sevastos, Leontiadis din Castoria, Grigore Moscopolitul, Teodor Cavaleoti, 
Ieromonahul Constantin din Moscopole şi alţii. Academia şi biblioteca din 
Moscopole, înfiinţată pe la începutul secolului al 18-lea de către ieromonahul 
Grigore Constantin, a fost primul institut grafic care a luat fiinţă în Turcia şi o 
bucată de vreme a fost unicul.
 Din teascurile acestei tiparniţe au ieşit o mulţime de cărţi.
 În zilele ei de splendoare, Moscopolea era punctul de atracţie al tuturor 
Aromânilor.
 „Curioşii veneau din toate oraşele aromâneşti şi cele străine ca să viziteze 
Meca Aromânilor, oraşul cu 70 de biserici, îmbrăcate în odoarele lor cele mai 
scumpe, lucrate de artiştii aromâni în argintărie; venea călări, pe cai şi catîri, ca 
să se închine în mănăstirile bogate, în zilele de hramuri şi de bîlciuri; veneau să 
admire picturile şi odăjdiile scumpe, odoarele frumoase şi sculpturile artistice 
de la marele şi strălucitele biserici şi de la Mitropolie, se înghesuiau să admire 
palatele de marmoră, cu grădini şi cişmele frumoase, din cetatea luxului, a 
literelor, artelor şi a ştiinţelor înalte, toate rodul unei munci binecuvîntate; ve-
neau să ia contact cu eleganţa femeilor, să le admire frumuseţea şi să le imite 
nobleţea ţinutei şi a toaletelor rîvnite. Tineri şi bătrîni iubitori de un sîmbure de 
cultură şi de glorie nobilă, se grăbeau de pretutindeni, ca să audă la noua Ate-
nă pe marii dascăli şi pe genialul tînăr Teodor Cavaliotti de la Noua Academie; 
să se adape la lumina bogatei biblioteci, să vadă de aproape minunea maşinilor 
de tipărit, lucruri vechi şi propovăduiri înalte; să audă predicile marilor prelaţi 
şi cărturari, să vadă şi să simtă cît mai aproape de sfinţenia şi maiestatea Patri-
arhului Ioasaf, marele lor conaţional.”1

„În Moscopole, într-o biserică, lîngă uşa împărătească, exista un jilţ cu braţelele 
rezemate pe doi lei fioroşi, cu gurile căscate, cu limbile scoase, cu coamele în-
fiorate. Pe speteaza jilţului era gravat cu litere aurite, numele »G o j d u«.  Este 
cea mai veche mărturie a existenţei acestei familii în Moscopole.”2

În secolul al XVIII-lea Peninsula Balcanică era răvăşită de turci. Atunci aromânii 
şi grecii din Macedonia s-au revărsat prin mai multe valuri spre nordul Dunării 
în Ungaria, Galiţia şi Polonia. Procesul de emigrare  era dominant mai ales în 
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, după distrugerea de către Ali Paşa din 
Ianina a oraşului Moscopole, eveniment petrecut în două rînduri, în 1769 şi 
1788.3

       Macedoromânii au trecut în număr mare în Imperiul Habsburgic, în special 
în Ungaria. Locotenenţa domnească din Ungaria a dat dispoziţii autorităţilor 
de la frontieră ca de la aceşti foşti supuşi turci să ceară date cu privire la vîrsta, 
naţionalitatea, religia, situaţia lor familiară, etc. Prin patenta de toleranţă de la 
1781, Iosif al II-lea, i-a luat sub ocrotirea sa, ca pe unii care aduceau realmente 
beneficii în marele comerţ al statului. Macedoromânii, după ce primeau ce-
tăţenie, trebuiau să depună jurămîntul de credinţă în faţa dietelor din jupani, 
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fapt în urma căruia se încheia un act oficial legalizat. Ca supuşi străini, erau 
sub un regim special, deosebit de al celorlalţi locuitorii ai ţării şi deoarece prin 
îndeletnicirea lor de comercianţi erau folositori şi altora, li s-au creat condiţii 
speciale, de ocrotire, primeau unele privilegii.
 Coloniile macedoromâne au fost considerate drept colonii greceşti, iar 
membrii lor numiţi – chiar şi de către românii din Banat şi Transilvania – greci. 
Negustorii macedoromâni şi greci se aliau spre a-şi apăra interesele comerciale 
în companii, dar şi identitatea lor religioasă, ortodoxă era comună. Toţi aceşti 
macedoromâni pe care ungurii îi numeau (görög) „greci”, adică „negustori”, se 
găseau răspîndiţi aproape în mai toate tîrgurile şi oraşele din Ungaria.
 În general, macedoromânii erau bilingvi, considerînd ca limbă maternă di-
alectul macedoromân, în timp ce limba greacă devenea limba lor de cultură, 
de slujbă religioasă şi de comunicare în afaceri sau treburi oficiale.
       În noua lor patrie, macedoromânii aduceau cu ei o lungă experienţă şi 
capitaluri pe care le-au valorificat rapid, devenind aproape pretutindeni un 
factor catalizator al constituirii unei burghezii comerciale şi financiare. Co-
merţul le aduce mari beneficii materiale, ceea ce le înlesneşte posibilitatea să 
acapareze o bună parte din traficul cu mărfuri dintre Imperiul Otoman şi cel 
habsburgic şi să cumuleze capitaluri importante. Se formează o pătură subţire 
dar potentă şi influentă a banului, care prevalîndu-se de puterea sa economi-
că, revendică drepturi naţionale. Influenţa lor a fost relevantă, mai ales asupra 
populaţiei de la oraşe, unde au pus bazele comerţului. Macedoromânii stabiliţi 
pe aceste meleaguri nu s-au mărginit însă numai la preocupările negustoreşti, 
ci au contribuit în unire cu negustorii greci, la menţinerea şi întărirea bisericii 
ortodoxe. Multe biserici sînt clădite din iniţiativa lor, înzestrîndu-le apoi cu 
icoane, clopote, odăjdii şi multe cărţi sfinte. La sfîrşitul secolului al XVIII-lea pot 
fi enumerate 19 biserici şi capele greceşti. S-au ridicat biserici la Oradea, Vác, 
Balassagyarmat, Zimony, Karcag, Kecskemét, Léva, Miskolc, Bichiş, Ungvár, 
Pesta, Szentes şi Tokaj, iar capele la Gyöngyös, Diószeg, Nagykanizsa, Sibiu, 
Sopron şi Nagyszombat.4

Familia Gojdu a plecat din oraşul Moscopole din Macedonia odată cu familiile 
Sina, Pilta, Dumba ş.a. şi s-a aşezat în Polonia. După împărţirea Poloniei între 
Rusia, Prusia şi Austria, aceşti macedoneni au coborît în Ungaria, împînzind 
toate oraşele mai de seamă ca negustori ori bancheri. Familia Gojdu în itinera-
rul pribegiei sale se stabileşte întîi la Miskolc, unde poposise şi familia Şaguna.5

În istoriografia română se menţionează, că în anul 1606, cîteva familii mace-
doromâne se aşează în oraşul Miskolc. Istoricii maghiari datează aşezarea lor 
în acest oraş pe la sfîrşitul secolului al XVII-lea. Macedoromânii din Miskolc 
erau originari din: Moscopole, Grabova, Lunca, Civara. Harnici şi isteţi, devin 
negustori bogaţi. Obţin pe termen lung dreptul de a exercita comerţul cu amă-
nuntul şi ambulant. În jurul anului 1720 se constituie „Compania comercială 
grecească” din Miskolc. Membrii companiei vorbeau în limba greacă şi aro-
mână. Tot comerţul de vinuri şi de lemne din Ungaria, ca şi exportul acestora, 
era în mîinile aromânilor din Tokaj şi Miskolc. Acest export se îndrepta mai 
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ales spre Polonia, şi mai ales în oraşul Poznan şi Lublin. Unele familii aşezate 
în Miskolc au venit din Polonia ca mari negustori; fraţii Grabovsky, Atanasie 
Mutovsky, Naum şi Evreta Şaguna, unul Circu-Kasakovici alături de mulţi alţii 
cari – nu se ştie din ce motive – s-au stabilit în Ungaria, mai cu seamă la Pesta 
şi Miskolc, probabil, ca să dirijeze mai bine de aici exportul. Aveau legături 
comerciale cu Viena, făceau comerţ de cereale şi vite, frecventau bîlciurile şi 
tîrgurile din Viena, Pesta, Nagyszombat şi Debrecen, fiind prezenţi şi la tîrgurile 
săptămînale în localităţile din Hegyalja. Comercianţii greci de aici erau foarte 
bogaţi. Au închiriat şi ridicat în centrul oraşului circa 200 de clădiri imobiliare, 
magazine. Mai toate magaziile, cafenelele, băcăniile, pivniţile de vin, erau în 
mîna lor.6

       „La Mişcolţ e o puternică colonie macedoromână. În preajma anului 1730 
se găseau în acest tîrg din nordul Ungariei aproape 300 de negustori aromâni 
cu familiile lor. Aici, ei aveau cercul lor aparte, şcoala şi biserica lor. Oameni 
înstăriţi şi buni credincioşi, ei au clădit cu cheltuiala lor, la Mişcolţ, una din cele 
mai frumoase biserici ortodoxe române din ţara ungurească.
 Sunt mîndri şi zeloşi de origina şi trecutul lor. Statornici în legea strămo-
şească, întreprinzători şi chibzuiţi, păzesc cu sfinţenie tradiţia şi obiceiurile de 
acasă şi nu se amestecă cu neamuri străine.
       Vorbesc mereu cu duioşie de patria îndepărtată. Icoana Moscopolei e vie 
în mintea lor. Bătrînii povestesc o grămadă de lucruri minunate asupra acestei 
cetăţi vestită în toată Peninsula Balcanică şi restul Europei.
      Din gura lor, copiii află cu uimire că, hît departe, la hotarul dintre Mace-
donia şi Albania,  a fost nu de mult  un oraş cu 60 mii locuitori, cu aproape 70 
de biserici, cu şcoli înalte, cu oameni învăţaţi şi lume înstărită. Era atîta bogăţie, 
belşug şi strălucire, încît femeile umblau cu pantofi împodobiţi „cu flurii” şi se 
slujeau de mături care aveau mînerele aurite.
 Urma apoi povestea tristă a vremurilor de bejenie, cînd întreg ţinutul 
Moscopolei a fost prefăcut în ruină.
 Rînd pe rînd au fost distruse Nicoliţa, Linotopea, Nicea, Lînca, Grabova, 
Sipisca, Bitcuchi şi celelalte sate care se găseau în calea năvălitorilor.
 Din aceste locuri uimitor de frumoase au coborît dînşii, mînaţi de nevoi şi 
de restriţe, înfruntînd urgia la fiecare pas.
    Copiii ascultă cu ochii holbaţi, de parcă ar fi o poveste.”7

        După ce biserica, clădită de obştea românilor mecedoneni la începutul aşe-
zării lor în Miskolc, s-a învechit şi s-a stricat, în 1785 s-au apucat să-şi zidească 
o biserică nouă. Construcţia a durat pînă în 1806 sub conducerea arhitectului 
Ioan Adami. Biserica a fost zugrăvită de către Teheodosim Ianinka. În 1791 a 
fost sfinţit iconostasul, care e cel mai frumos şi mai mare în Europa-centrală. 
Avînd o înălţime de 16 m şi mai mult de 87 de icoane care au fost pictate de 
pictorul vienez Antoniu Kuchelmeister. Tot de acest maestru au fost zugrăvite 
în 1807 şi frescele interioare.
 Biserica, care e una din cele mai frumoase biserici ortodoxe din Ungaria, 
a fost sfinţită în 1806 de episcopul din Buda Dionisios Popovici. Pe faţada 
bisericii ortodoxe din Miskolc în semn de amintire s-a pus o inscripţie, în gre-
ceşte, pe care scrie: „Această biserică a Sfintei Treimi s-a întemeiat în 1785 



136

pe timpul puternicului Iosif II-lea, regele Ungariei, şi s-a isprăvit în anul 1806, 
pe timpul puternicului împărat Francisc al II-lea, regele Ungariei, cu cheltuiala 
fraţilor valahi din Macedonia”. În cazul coloniilor greceşti din imperiu, în toate 
privilegiile şi actele numeroaselor lor comunităţi bisericeşti era vorba de greci 
şi vlahi „Griechen und Walachen”, iar în inscripţia de pe biserica din Miskolc, 
era vorba numai şi numai de vlahi. Biserica este construită deci cu cheltuiala 
macedoromânilor, figurînd printre donatori şi un strămoş de al lui Emanuil 
Gojdu, un anume  N a u m  G o j d u.
      La Miskolc întîlnim nume de familii ca: Grabovsky, Muciu, Şaguna, Dia-
mandi, Roja, Boiagi, Pescariu, Ghica, Gojdu, Mocioni, etc. Aceste nume de  le 
întîlnim şi în sînul coloniei din Pesta, fapt care dovedeşte legăturile strînse de 
rudenie între cele două colonii macedoromâne.  
 Deák Ferenc, a fost nepot al lui Deák Péter, colonel de husari şi fiul lui 
Gábor. El se trage din strămoşi care au purtat în Macedonia şi Miskolc numele 
de Pescariu. Avea relaţii prieteneşti cu Emanuil Gojdu. În secolul al XIX-lea în-
tr-o serie de articole din presa românească din Transilvania şi Ungaria se făceau 
referiri la originea macedoromână a lui Deák Ferenc şi Eötvös József. Mai jos 
dăm un scurt pasaj dintr-un astfel de articol, apărut în Gazeta de Transilvania: 
„În decursul timpului mulţi Români Macedoneni s-au maghiarizat. Francisc 
Deák, marele bărbat de stat al Ungurilor, autorul compromisului austro-un-
gar de la 1868, era român macedonean din Miskolc, purtînd în primii ani 
ai copilăriei numele de Pescariu, iar după intrarea în şcoală profesorii unguri 
l-au numit Deák. Deák n-a negat niciodată naţionalitatea sa, precum nici n-a 
afirmat-o. Următoarea convorbire dintre Olteanu, răposatul episcop român 
din Oradea-mare, şi Deák – convorbire care a avut loc la Budapesta după anul 
1860 în villa lui Ştefan Nedeczky, nepotul de soră a lui Deák – va edifica cre-
dem pe cetitori în această privinţă.
 Prînzînd împreună, episcopul Olteanu se adresează lui Deák cu cuvintele:
 – Feri bátyám (bade Francisc) dl. Alexandru Roman scrie în ziarul său „Fe-
deraţiunea”, că d-ta eşti de origine Român macedonean!
       Deák cam trist şi dînd din mîini, răspunde: „Leider (Ungurii întrebuinţează 
mult acest cuvînt german), nem tudok oláhul! (Adică: Păcat, că nu ştiu româ-
neşte.)
 Episcopul Olteanu, care a fost foarte mult patronat de Deák – fapt pentru 
care „frumosul episcop” cum îi zicea lumea, a făcut cadou lui Deák o villă în 
Budapesta în care a fost grijit pînă la moartea sa – a declarat mai multor amici 
d-ai săi, că faţa şi apucăturile îl trădau pe Deák, că e Român.
       Baronul Eötvös, fost ministru al instrucţiei publice şi autorul legii naţiona-
lităţilor călcată azi atît de mult în picioare de Unguri, a fost şi el de origine Ro-
mân macedonean. Acesta a declarat-o d-lui Al. Roman, membru al Academiei 
române o rudă mai îndepărtată a familiei Eötvös:
 Numele de Eötvös, care însemnează (argintar sau aurar), se trage din faptul, 
că străbunii baronului Eötvös, fiindcă mulţi Macedoneni de pe acele vremuri 
erau argintari, la venirea în Ungaria au fost botezaţi cu termenul poporal ungu-
resc Eötvös, adecă argintar sau aurar.”8
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În sînul coloniei din Miskolc s-a stabilit şi a făcut negoţ unul Mihail din familia 
Mocioni, care a avut ca soţie pe Ecaterina, fiica lui Ioan Mocioni şi mama iluş-
trilor fraţi Alexandru şi Eugen Mocioni.
 Membrii coloniei macedoromâne din Miskolc, asemenea altor colonii, au 
făcut donaţii pentru cultura românească, au organizat activităţi filantropice, şi 
s-au ridicat din sînul ei mai multe personalităţi de seamă.9

„Ardelenii sunt cei dintîi care recunosc rolul de însemnătate istorică jucat de 
către Românii macedoneni, veniţi în Austro-Ungaria.
 Iată ce scrie în această privinţă fruntaşul transilvănean At. M. Marienescu: 
„Eu de aci, de la rîul Timişului, să vă povestesc cum fraţii români din Macedo-
nia au ajuns pînă la noi, ca şi destinaţi de providenţă, ca să ne fie spre ajutorul 
şi mîntuirea noastră, căci mari necazuri, necazuri de secole, au ars inima noas-
tră. Şi mare mîngîiere ne-au adus fraţii noştri din Macedonia.
 Puţinii nobili români mai de frunte erau ca ameţiţi în epoca nouă, se legă-
nau, oare că sunt mai mult nobili maghiari sau mai mult nobili români?
       Poporul român în ora scăpării sale se văzu sărac şi necult, şi fără fruntaşi, 
care să-l conducă bine de a se folosi de darul libertăţii popoarelor.
     Iată că în această oră se arată pe terenul luptelor naţionale Şaguna şi Mo-
cioni, apoi la fapte mari binefăcătoare şi Gojdu, îngeri apărători şi ajutători ai 
românismului.
 Aceste familii sunt macedoromâne. Ele şi cu alte familii au părăsit în secolul 
trecut  Macedonia şi au aflat altă patrie, popor iarăşi român apăsat. Aci provi-
denţa le-au dat rol ca să se înalţe în fruntea celora care le cereau ajutorul şi au 
întins mîna de conducători şi ajutători.
 Dumnezeu lucra neîncetat.”
 La fel se exprimă şi Valeriu Branişte: „Dar fără conducători, ducea acest 
popor cea mai jalnică viaţă.
 Atunci ne-a adus Providenţa pe Aromâni, bărbaţi de vastă cultură, cu pro-
funde sentimente naţionale, gata de luptă şi jertfă, bărbaţi care punîndu-se în 
fruntea poporului nostru şi îndeosebi în fruntea îngenunchiatei biserici răsărite-
ne, au înscris în istoria evoluţiunei noastre naţionale una din cele mai glorioase 
pagini.
 Să amintim din cele multe numai trei nume: Şaguna, Mocsonyi şi Gojdu. 
Închipuiţi-vă că am şterge aceste trei nume din istoria evoluţiunii noastre din 
veacul trecut şi întreaga noastră istorie din acest veac ar aduce mult cu un ba-
lon din care s-a scurs hidrogenul.
 Oricît de mare ar fi fost nenorocirea care a alungat aceste familii harnice, 
cinstite şi credincioase de la vetrele lor străbune, silindu-le să ieie toiagul pribe-
giei în mînă şi să plece în lume, fără de a şti unde vor ajunge, atît de mare a fost 
norocul nostru, că vlăstarii de ale acestor familii au dat peste noi, cei decapitaţi 
şi punîndu-se în fruntea noastră, ca urmînd unei misiuni divine, au devenit 
capii unui popor părăsit, conducătorii noştri, bărbaţi providenţiali, care ne-au 
scos din întunerec la lumină, înscriindu-şi numele lor nu numai cu litere de aur, 
departe strălucitoare, pe paginile Renaşterei noastre naţionale, ci încrestîndu-le 
totodată adînc în lespedile sufletului recunoscător al poporului nostru.
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      Noi nu avem stăzi o singură instituţiune naţională mai de seamă, biseri-
cească, culturală, politică, care să nu poarte timbrul acestei intervenţii superi-
oare în evoluţia noastră fără de această intervenţie.”10

      

Străbunii, părinţii şi fraţii lui Emanuil Gojdu
      
De la Miskolc, o ramură a familiei Gojdu a trecut dincolo de Dunăre, iar alta 
s-a aşezat în părţile Bihorului. Din această ramură bihoreană se trage Emanuil 
Gojdu.
 Mai toţi biografii lui Gojdu (Ioan Lupaş, Todor Neş, Nicolae Firu, etc.) con-
sideră că familia dinspre tată este macedoromână. Partenie Cosma însă, în 
articolul publicat în Enciclopedia Română despre Gojdu, consideră că el era 
român ungurean din Bihor. Argumentele sale sînt: „Numele original de fami-
lie al tatălui lui Gozsdu a fost deci „Popovici”. Fostul advocat din Arad, Ioan 
Popovici, fiul unui comerciant din Beiuş, descendent al unui preot Popovici 
din comuna rurală Didişeni (cott. Bihării), afirma că el este rudă cu Gozsdu. În 
toate afacerile mai momentoase îl consulta, de cîte ori mergea la Pesta era tot 
la Gozsdu, de asemenea Gozsdu cînd mergea la Arad era oaspele lui Popovici 
şi-l agrăia cu „nepoate”. Din acestea, apoi din împrejurarea, că comercianţii 
macedoromâni toţi erau avuţi, iar tatăl lui Gozsdu a fost un negustor sărac, de 
care n-a rămas nici o avere, că macedoromânii se căsătoriau numai cu fete ma-
cedoromâne sau grece, iar mama lui Gozsdu a fost din familia Poynărescilor, 
care n-a fost macedoromână, şi că îşi cvalificau băieţii numai pentru comerţ, 
pînă cînd acela de la care derivă numele de familie „Popovici” desigur a fost 
preot, iar Manuil, fiul lui Atanasie Popovici sau Gozsdu era deja jurist cînd a 
murit tatăl său, se poate deduce cu pozitivitate, că Manuil Gozsdu n-a fost de 
origine macedoromân, precum susţin unii, ci a fost român ungurean din Cott. 
Bihării.”11

 În lumina ultimelor investigaţii asupra originii macedoromâne a lui Gojdu, 
a adus o valoroasă contribuţie Nicolae Firu care în „lucrările de selecţionare  
a arhivei municipiului” Oradea, a identificat „un process de moştenire” între 
Atanasie Popovici-Gojdu, cu rudele lui Naum zis Ioan Popovici, unchiul lui 
Atanasie (Tănase Nastu Gojdu). Din aceste documente reiese că Naum (Ioan) 
era frate cu Manoilă şi avea soră pe Cioca (Zoiţa). Manoilă avea două case lîngă 
cetate, o prăvălie în care avea ajutor pe Atanasie, nepot de soră. Din testamen-
tul lui Manoilă Gojdu, redactat la data de 3 februarie 1790 în Oradea, reiese că 
acesta avea trei copii (Sofia, Ioan şi Măriuţă) cărora le testează averea, dar pe 
lîngă alte „donaţiuni” destinate săracilor, lasă nepotului său de soră Atanasie, 
suma de 20 r.fl.
 Zoiţa, sora lui Naum s-a căsătorit cu Popovici, alias Gojdu Demeter, buni-
cul lui Emanuil Gojdu, avînd împreună patru copii (Atanasie, Nicolae, Iuliana şi 
Mihai).
 Toate acestea, contrazic părerea formulată de Partenie Cosma care susţi-
nea că „Popovici-Gojdu ar fi de origine românească din Bihor şi nu macedoro-
mână, avînd şi oarecare neamuri de preoţi în satul Didişeni”.
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 Nicoale Firu arată însă că numele de Popovici l-a adoptat Dimitrie cînd 
prin căsătorie a intrat în familia Popoviceştilor care erau adevăraţi macedoro-
mâni. Numele adaptiv de Popovici îl utilizează şi copiii lui Dimitrie (Atanase, 
Nicolae, Iuliana şi Mihai) pînă cînd nepoţii acestuia, adică copiii lui Atanasie 
nu vor mai întrebuinţa numele Popovici, ci numele de Gojdu.”12

 „Părinţii lui Emanuil Gojdu au fost: Athanasie Popovici-Gojdu şi Ana, fiica 
lui Dimitrie Poynar. Athanasie era neguţător de vite. Ana s-a născut la 1779. 
Nu se ştie hotărît anul, cînd s-a cununat cu Athanasie Popovici Gojdu, dar se 
poate da cu socoteala, că la vîrsta de 18-19 ani, deci pe la 1797 sau 1798 se 
va fi măritat.
 Căsătoria lor a fost binecuvîntată cu 6 copii: Dumitru, Emanuil, Ioan, Si-
mion, Vasile şi Gheorghe. Dumitru se va fi născut înainte de 1800. Că era mai 
mare decît Emanuil, ştiu dintr-o scrisoare a lui de la 19 August, 1843, în care 
vorbeşte despre Emanuil ca despre un „frate mai mic” al său.
 Cunoaştem însă precis ziua şi anul naşterii celui de al doilea copil [ 9 fe-
bruarie 1802, Oradea n.n. – M.B], care  avea să devină cu timpul o binecu-
vîntare nu numai pentru casa părinţilor săi, ci pentru întreagă familia cea mare 
a neamului românesc. În matricola botezaţilor din Oradea-Marea găsim la 12 
Februarie 1802 aceasta însemnare: „Bot (ezat) şi cu Mir sau uns Prunc Manoi-
lă. Tatăl Popovici Tanasie, Mama Ana, Naşa Kukuli Dimitreasa Malamoti. Prin 
Biuti Paroh.”
 La 20 Aprilie 1804 s-a născut al treilea copil Ioan, despre care găsim însem-
narea la fel cu deosebirea, că rolul de naşă la botez îl avea Bacicoe Kordoş Ana, 
iar ca preot a funcţionat Davidovici.
      Al patrulea copil Simion s-a născut la 1 Septembrie 1813. Despre acesta se 
află în pomenita matricolă următoarea însemnare mai lămurită: „S-au născut 
pruncul parte bărbătească în luna Septembrie ziua 1-a anului celui mai sus. 
Tatăl pruncului Gojdu, sau Popovici Atanasie şi muma Poinar Anna lăcuitori în 
Oradea-Mare. Sau botezat şi sau uns cu sfîntul Mir prin mine preotul Zaharie 
Davidovici, Administrator Parohiei Prot (opopeşti) Parohialnic a sf. Besearici 
care se află în Oradea, în luna şi ziua cea ce s-au pus supt anul, şi s-au dat în 
sfîntul botez pruncului numele Simeon. Naşul lui a fost Ecaterina soţia lui Ku-
kuli Georgie lăcuitori în V(arad) Olosi.”
 În aceasta notiţă găsim pentru întîiaş dată lîngă numele de Popovici Atana-
sie şi pe acela de Gojdu, fără a ne putea da seama deplin, cum şi pe ce cale 
şi-a însuşit tatăl copiilor acest al doilea nume, care cu timpul avea să-l înlăture 
cu totul pe cel dintîi, întrucît doi dintre fiii lui (Dumitru şi Emanuil) nu întrebu-
inţează mai tîrziu numele cel dintîi: Popovici, ci numai pe al doilea: Gojdu.
 La 1 ianuarie 1815 s-a născut al cincilea copil: Vasilie, pe care l-a botezat 
preotul Gheorghe Vasilievici capelan; iar naş i-a fost „ Kukuli jup(ăn) Malamati 
lăcuitoriu în Oradea-Mare”.
 În sfîrşit la 25 Aprilie s-a născut copilul al şaselea Gheorghie, botezat la 
aceeaş lună de preotul „Teodor duhovnic” avînd ca naş pe „Ecaterina nora lui 
Kukuli Demeter lăcuitoriu în Olosig”.
 După naşterea acestui din urmă copil, Ana soţia lui Gojdu n-a mai trăit 
decît 3 luni de zile. La 21 Iulie 1816 a murit şi a fost înmormîntată a doua 
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zi în „ţentirimul de obşte”. Aceasta întîmplare tristă pentru familia lui Atana-
sie Gojdu şi îndeosebi pentru soartea micilor săi copilaşi, a rămas veşnicită în 
„Matricula reposaţilor de la anul 1811 pînă la 1827” sub numărul 417 prin 
următoarele cuvinte: „Roaba lui Dumnezeu Ana muerea lui j (jupînu) Popo-
vici Atanasie locuitorului în Oradea-Mare (ispovedindu şi mai nainte păcatele 
sale Mie preotului Prot(opop) Teodor duhovnic parohialnic al sfintei bisearici, 
chram Adorm. Născătoarei care se află în Oradea-Mare, şi s-au cuminecat cu 
sfintele Taine) au răposat în luna iulie ziua 21, şi anul cel mai sus. Şi s-au în-
gropat în pămînt în luna şi ziua s-au pus supt anul, în ţentirim de obşte. Prin 
mine Gheorghe Vasilevici capelan.” La mormîntul tinerei mame şi soţii a fost 
aşezată la început o cruce de piatră roşietică purtînd o inscripţie ungurească 
de următorul cuprins: „Aici odihneşte Anna Poynar soţia lui Atanasie Gojdu, a 
murit în al 37-lea an al vieţii la 2 August 1816”.
 Aceasta piatră a fost înlocuită mai tîrziu cu o cruce de marmoră sură vi-
neţie, aşezată la mormînt de reprezentanţa „Fundaţiunei Gojdu” în semn de 
recunoştinţă faţă de „memoria părinţilor fericitului fundator.” Aci se spune că 
Ana ar fi răposat la 22 Iunie 1816. Avem deci trei date deosebite despre moar-
tea mamei lui Gojdu. Desigur însemnarea din matricula răposaţilor este mai 
apropiată de adevăr. Ziua de 2 August 1816 arătată în inscripţia ungurească 
nu este decît indicaţiunea, după calendarul Gregorian, corespunzătoare zilei 
de 21 iulie, semnată în matriculă, după calendarul iulian. Iar însemnarea zilei 
de 22 Iunie, pe crucea de marmură, în loc de 21 Iulie s-a făcut dintr-o vădită 
greşeală. Observ, că piatra cu inscripţia cea ungurească se păstra în primăvara 
anului 1917 în curtea fostului secretar mitropolitan Nicolae Zigre (strada Beőti 
nr.9) de unde socot, că ar trebui ridicată şi aşezată spre păstrare într-un loc mai 
potrivit sau lîngă biserica din Oradea-Mare sau la Consistor.
 După moartea soţiei sale Ana Poynar, Atanasie Gojdu împresurat de atîţia 
copii nevîrstnici, de creşterea cărora nu se putea îngriji de ajuns din cauza 
îndeletnicirilor sale neguţătoreşti, – la un an şi două luni s-a însurat cu văduva 
Ana Ruscaş. În „matricola cununaţilor” (t. II. nr. 85) găsim despre această, a 2-a 
căsătorie a lui Atanasie, următoarea notiţă: „1817 în luna Sept. Ziua 29. După 
făcuta de trei ori în biserică vestire, neaflîndu-se nici o împiedicare, s-au logo-
dit şi s-au cununat Mirele Văduvoiu Gojdu Atanasie lăcuitoriu în Oradea-Mare 
cu numita Mireasă Văduva Anna Rusca a lui Manoil Sterie lăcuitoriu în Ora-
dea-Mare, în luna şi ziua cea, ce s-au pus supt anul, prin mine preotul Meletie 
parohul besearicei a Sf.Adormiri care se află în Oardea-Mare. Nănaşul lui au 
fost Caterina muerea lui Kukulie Gheorghie lăcuitoriu în Olosig, care şi mărtu-
riseşte cu mine Meletie Stanovici paroh în Oradea-Mare.”
 Cu această, a doua soţie, a vieţuit Atanasie Gojdu pînă la 23 Iulie 1821, 
cînd a trecut şi el la cele eterne, după ce s-a „ispovedit şi cuminecat cu sfintele 
Taine” la preotul Gheorghe Cojocnean, care la 25 Iulie l-a şi aşezat spre veci-
nică odihnă „în ţentirim de obşte.”
 Copiii lui nevîrstnici au rămas deci orfani şi de tată şi de mamă. Cei mai 
mari, Dumitru şi Emanuil, erau încîtva răsăriţi deasupra năcazului, putînd să-şi 
croiască ei înşişi un rost în viaţă. Cu numele lor ne întîlnim şi mai tîrziu, pe cînd 
despre ceilalţi n-au rămas pentru posteritate ştiri mai de seamă.”13   
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 „Nu s-a păstrat nici un fel de însemnare, cu ajutorul căreia să putem în-
cerca măcar reconstituirea atmosferei de viaţă intimă familială, în care îşi va 
fi petrecut Emanuil Gojdu anii copilăriei. Dar e firesc să admitem, că tatăl său 
Atanasie, absorbit de întreprinderile neguţătoriei sale, nu era în stare să dea 
destulă atenţiune şi problemei dificile a educaţiei copiilor săi aşa de numeroşi. 
Grijile gospodăriei şi ale creşterii copiilor au rămas deci în sarcina soţiei sale 
Ana căreia dintre toţi copiii Emanuil îi va fi pricinuit cele mai multe şi mai 
senine bucurii nu numai prin firea sa blîndă şi duioasă, ci şi prin eminentele 
rezultate ale silinţei sale la învăţătură. (…) Totuşi buna îngrijire, ce a reuşit ea  
să dea fiului său Emanuil, a lăsat urme în caracterul profund religios şi în faptele 
de milostenie săvîrşite de el în cursul vieţii. Nici în anii copilăriei, nici în cei 
de studiu Em. Gojdu nu pare a fi fost legat sufleteşte atît de intim de tatăl său 
Atanasie, ca de mama sa Ana, pe care o pierduse atît de timpuriu, cînd el abia 
împlinise vîrsta de 14 ani. Această constatare se întemeiază pe împrejurarea că 
el a păstrat toată viaţa cu sfinţenie amintirea mamei sale, al căreri nume îl po-
menea adeseori cu înduioşare. Chiar şi în cuprinsul frumosului său testament 
s-a gîndit Em Gojdu numai la descendenţii din familia mamei sale (Poynar) şi 
nu a făcut nici o amintire despre cei din familia tatălui său (Popovici-Gojdu).
 De aci s-ar putea trage încheierea, că la 4 Noiembrie 1869 cînd şi-a scris 
testamentul, nici unul dintre fraţii lui nu mai erau în viaţă. Ei vor fi murit fără 
urmaşi căci astfel ar fi greu de admis să nu se fi revărsat din marea lui dărnicie 
măcar cîteva picături şi pentru creşterea nepoţilor rămaşi de la vreunul dintre 
fraţii săi. Punctul amintit din testament e de următorul cuprins: „La toate aju-
torările ce se dau din această fundaţiune pe lîngă egală qualificaţiune – să aibă 
întîietate Poynarii din Bihor, ca se trag din neamul moşului meu după mamă, 
Dimitrie Poynar, dacă vor rămînea credincioşi religiunei răsăritene ortodoxe.”14

 Mai mulţi biografi ai renumitului scriitor Gozsdu Elek, afirmă că el ar fi ne-
potul lui Emanuil Gojdu, fiind copilul fratelui său cel mai mare, al lui Dumitru 
Gojdu.15

 De altfel Gozsdu Elek între anii 1874–1878 a fost bursier al Fundaţiei Goj-
du. În această perioadă îşi continuă studiile juridice la universitatea din Pesta.16 
Cred că rămîn încă multe detalii de cercetat, în ceea ce priveşte relaţia de 
rudenie între Emanuil Gojdu şi Gozsdu Elek.
 „Evident deci, că Em. Gojdu a păstrat pînă la sfîrşitul vieţii o amintire pioasă 
mamei sale, precum şi familiei, a cărei odraslă a fost mult sdruncinata şi atît de 
timpuriu răposata Ana, fiica lui Dimitrie Poynar. Dovadă că pînă la vîrsta de 
14 ani această mamă l-a ocrotit cu toată dragostea ei, îndrumîndu-i cu înţe-
lepciune paşii pe cărările vieţii. Dacă el a devenit un suflet generos, un mare 
binefăcător al bisericii şi al naţiunii române, o parte din merit se cuvine să fie 
pusă în socoteala îngrijitei educaţii ce a primit de la evlavioasa şi vrednica sa 
mamă, Ana Poynar.”17

      

Tînărul Emanuil Gojdu şi-a petrecut copilăria în oraşul natal, împreună cu cei-
lalţi cinci fraţi ai săi. A început să înveţe carte la şcoala primară ortodoxă româ-
nească din Oradea, continuînd Gimnaziul Superior Premontori tot acolo.”E-
manuil Gojdu a urmat şcoala secundară în Oradea la liceul premonstratens şi 
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în Pojon, după afirmaţiile lui Partenie Cosma. Din lipsa matricolelor n-am pu-
tut copia foaia matricolă a elevului Emanuil. Era nevoie de această verificare, 
deoarece Márki Al. – în general bine informat – susţine că liceul l-ar fi terminat 
în Eger ceea ce ar îngădui urzirea unei noi ipoteze asupra familiei Gojdu” – 
scrie Teodor Neş.19 Nu numai în lucrarea lui Márki Sándor18 se afirmă că Gojdu 
a terminat liceul catolic la Eger, ci el însuşi,  în 1833 cînd scrie o cerere împăra-
tului Francisc al II-lea pentru a obţine funcţia de cenzor la Tipografia din Buda, 
îşi anexează diplomele obţinute. Din acestea reiese, că în anul şcolar 1819/20 
a terminat liceul catolic din Eger cu următoarele rezultate: „Ex Metaphysica 
et Philosophia Eminens. Ex Physica Primae. Ex Oeconomia Rurali et Historia 
Naturali Eminens. Ex Historia Universali Primae. Ex Mathesi applicata Eminens. 
In studio linguae Hungaricae Eminens.„20 Cum a ajuns Emanuil Gojdu  la Eger 
şi de ce aici a terminat liceul ? Nu se ştie. În orice caz, studiind coloniile gre-
co-valahe din Ungaria secolului al XVIII-XIX-lea, putem afirma, că la Eger era o 
puternică colonie greco-sîrbă-valahă. Aici printre inscripţiile funerare din 1790 
se află numele al unui Gozsdu János. Se presupune că ar fi descendent al fami-
liei Gojdu care a pornit din Miskolc.21 Se ştie că o ramură a familiei s-a aşezat 
dincolo de Dunăre (poate că au ajuns la Eger?), iar cealaltă în Bihor. Ce relaţii 
au fost între membrii familiei ? Nu putem da un răspuns afirmativ.
 Emanuil Gojdu după absolvirea gimnaziulul îşi continuă studiile la Acade-
mia de Drept din Oradea între anii 1820–1821 şi la Academia de drept din 
Pojon (Bratislava) 1821–1822, unde a fost atras de faima apreciatului profesor 
Paul Slemnici, şi a continuat la Universitatea din Pesta. Aici, în 1824 a obţinut 
diploma de avocat. 
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15. „A Gozsdu – vagy román helyesírással Gojdu – család története a valóságban 
mintha leleményesen kitalált példázat volna arról, hogy mennyire nincsenek 
elválasztó határok az egymás mellett és szükségképpen egymással együtt élő 
nemzetek, nemzetiségek között, és micsoda bűnöket álókkal alátámasztó osto-
baság származással mérni egy nemzethez tartozást. Emanuil Gojdu (ha tetszik: 
Gozsdu Manó) a román irodalom- és kultúrtörténet nagy alakja, aki Biharban 
élvén, természetesen igen jól tud, ha kell még versel is magyarul. Unokaöccse, 
fivérének fia, Gozsdu Elek [Az én kiemelésem – B.M.] a magyar elbeszélő próza 
egyik igen fontos klasszikusa még akkor is, ha egész életműve nem több két re-
génynél, két drámánál (amelyek közül az egyiket sohase játszották), egy novellás 
kötetnél, majd néhány késői, csak folyóiratban megjelent és kötetbe csak sok 
évvel halála után került novellánál és elbeszélésnél. És ehhez még hozzátehet-
jük eddig még teljes egészében ki nem adott időskori szerelmes levelezését, 
amelyről – akik kéziratban olvasták – azt mondják, hogy irodalmunk legszebb, 
leglíraibb s egyben legfilozófiaibb alkotásai közé tartozik. [Ez a levelezés 2000-
ben megjelent könyv formájában. – B.M.]

   A család macedón-román-szerb keverék volt, módos polgárok a nemesi-job-
bágyi Magyarországon. Tagjai attól függően, hogy a soknemzetiségű régi Ma-
gyarország melyik körébe kerültek, hol románnak, hol magyarnak, hol szerbnek 
tudták magukat, anélkül, hogy bármelyiket is megérintette volna a nacionalizmus 
gyűlölködése. A hajdani Gozsdu Manó, a kitünő szerb-magyar Vitkovics Mihály 
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egykori patvaristája, Kazinczy és Fáy András barátja lelkes románságtudattal 
egy munkás- és harcos életet áldozott a román-magyar-szerb megértő tesvériség 
hirdetésének. Unokaöccse, Gozsdu Elek lelkes magyarságtudattal volt hosszú 
évekig a szerblakta Délvidéken magas rangú igazságügyi tisztviselő, és a hiva-
talos nacionalizmussal dacolva képviselte a kölcsönös  nemzeti megbecsülés 
elvét. Persze, magyar anyanyelve mellett tökéletesen tudott románul is, szerbül 
is, és eredetiben olvasta nemcsak a német irodalmat, hanem a francia és angol 
klasszikusokat, filozófusokat, természettudósokat is.”

                                                                                                           Hegedűs Géza 
      (www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/magyarir/html/gozsdu.htm)
      
      Gozsdu Elek (Ercsi, 1849. nov. 28 – Temesvár, 1919. máj. 26): író. Gozsdu Manó 

unokaöccse. Macedón kereskedők leszármazottja, családja szerb és román 
anyanyelvű. Miskolcon nevelkedett, Temesvárott és Pesten végezte iskoláit, jogi 
pályát választott.

      (Új Magyar Irodalmi Lexikon, Budapest, 1994, 692. p.)    
 Vezi Analele Fundaţiei Gojdu    
18. Ioan Lupaş, Emanuil Gozsdu. 1802–1870. Originea şi opera sa 
19. Teodor Neş, Oameni din Bihor, Oradea, 1937, p. 88.   
20. Márki Sándor, Bihari román írók, Nagyvárad, 1880, 61. p. A Budai Egyetemi 

Nyomda román kiadványainak dokumentumai 1780-1848. A dokumentumokat 
gyűjtötte, összeállította és ismertetőkkel ellátta Veress Endre. Válogatta, sajtó 
alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta és a dokumentumok ismertetőit átdol-
gozta Domokos Sámuel, Budapest, 1982, 388. p.  

21. „Gozsdu János és Kentezi Kallia Grirából (†1790 és † 792).
 Az alapítványáról híres román család egyik leszármazottja lehetett az Egerben 

elhunyt  Gozsdu János. Egerben románok is laktak. (l. Hev. Lt. 1793–1796).” (Bi-
hari József, Az egri görög sírfeliratok és könyvek, În: „Az Egri Pedagógiai Főiskola 
Évkönyve” V., Eger, 1959, 252. p.) 

               

(In: Lumina 2002, Red. Elena Munteanu Csobai, Giula, 2002, p. 5–13.)
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MEMBRI DISTINŞI AI REPREZENTANŢEI
 „FUNDAŢIEI GOJDU” (1870–1918)

Viaţa şi activitatea lui Emanuil Gojdu

Marele mecenat al românilor din Ungaria, Emanuil Gojdu (1802–1870), provi-
ne dintr-o familie de negustori macedoromâni. Familia Gojdu s-a refugiat din 
oraşul Moscopole, de pe teritoriul Albaniei, în 1769, din faţa primejdiei tur-
ceşti. Trecînd mai întîi prin Polonia, familia s-a aşezat în Ungaria şi s-a instalat 
la Miskolc, de unde o ramură a ei s-a mutat la Oradea. De altfel, din această 
familie provine şi scriitorul şi ziaristul maghiar Gozsdu Elek.
 Emanuil Gojdu s-a născut în Oradea, la 9 februarie 1802. A studiat la şcoala 
românească din Oradea, apoi la liceul catolic din oraş, după care s-a prezentat 
la Academia de Drept. Un an mai tîrziu, şi-a continuat studiile la Pojon (Bra-
tislava). În 1823 şi-a terminat studiile la Pesta, unde a fost numit notar cambial 
şi, la vîrsta de douăzeci şi doi de ani, a obţinut diploma de avocat. A lucrat trei 
ani de zile în biroul lui Vitkovics Mihály, avocat şi poet din Pesta. Obişnuiţii ca-
sei Vitkovics erau fruntaşii literaturii maghiare de atunci, printre care Kazinczy 
Ferenc, Virág Benedek, Berzsenyi Dániel, fraţii Kisfaludy şi Fáy András. Tînărul 
Gojdu, ca prieten şi colaborator al gazdei, a participat deseori la aceste serate. 
S-a împrietenit cu literaţii invitaţi şi, prin intermediul lor, a cunoscut şi litera-
tura maghiară. El însuşi a publicat cîteva versuri în limba maghiară, în revista 
Szépliteraturai Ajándék (1826). Gojdu frecventa, de asemenea, salonul literar 
românesc care funcţiona în casa lui Atanasiu Grabovsky din Pesta, unde oas-
peţi obişnuiţi erau Petru Maior, Samuil Micu Clain, Dimitrie Ţichindeal, Teodor 
Aaron, Damaschin Bojincă, Moise Nicoară, Zaharia Carcalechi, Ştefan P. Niagoi, 
Ioan Teodorovici, Eftimie Murgu, Petru Moaler Câmpianu, Andrei Mocioni, Con-
stantin Lecca, Pavel Vasici, Partenie Cosma.
 Gojdu a fost avocat stagiar timp de trei ani, după care şi-a deschis un birou 
de avocatură propriu. El a fost primul avocat care, în 1826, a intentat acţiuni 
la consiliile din Pesta şi din Buda, în limba maghiară – în locul limbii latine 
folosite pînă atunci. Tot de numele lui se leagă redactarea în limba maghiară a 
proceselor verbale ale Bisericii Greco-Române din Pesta, întocmite pînă atunci 
în limba germană. Deoarece grecii nu recunoşteau primatul limbii române, iar 
românii primatul limbii greceşti, documentele bisericii lor comune erau redac-
tate în limba germană. Emanuil Gojdu, cunoscut deja ca avocat cu prestigiu şi 
ca personalitate influentă, în 1836 a militat puternic în vederea renunţării la 
limba germană, iar iniţiativa lui s-a bucurat de succes.
 Gojdu a devenit în scurt timp cel mai căutat avocat din Pesta. Pledoariile 
lui erau publicate în presa de specialitate din ţară şi din străinătate, iar el era 
citat ca exemplu în faţa studenţilor la drept din Pesta şi din Bratislava (Pojon). 
Spirit întreprinzător, Gojdu a ajuns foarte repede proprietar al unor depozite 
bancare considerabile, a cumpărat diverse imobile şi acţiuni la Pesta. În 1832, 
s-a căsătorit cu Anastasia Pometa, originară dintr-o familie macedoromână. În 
acelaşi an, din zestrea soţiei şi din economiile proprii, Gojdu a cumpărat cu 
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treizeci de mii de forinţi casa lui Wilhelm Sebastian, din strada  Király, mai tîr-
ziu şi terenurile din vecinătatea acesteia. În 1854 a trecut la parcelarea acestor 
terenuri şi a construit un rînd de magazine în jurul propriei case. Acest complex 
poartă şi în momentul de faţă numele de Pasajul Gojdu. 
 Gojdu a devenit cel mai mare mecenat al culturii româneşti din Pesta. Şi-a 
îndreptat atenţia încă din tinereţe spre sprijinirea progresului literaturii româ-
ne din Ungaria şi a susţinut financiar tipărirea operelor în limba română, la 
Tipografia Universităţii din Buda. În timpul evenimentelor din 1848, Emanuil 
Gojdu s-a evidenţiat şi pe tărîm politic. La 21 mai, în casa lui Gojdu s-au adu-
nat românii pentru a adopta două documente importante prin care acordau 
votul lor de încredere guvernului Batthyány. În noiembrie 1849, lui Gojdu i s-a 
propus, român fiind, postul de comisar imperial în Bihor, însă avocatul nu a 
acceptat, refuzînd cu tact această funcţie.
 În 1860, după publicarea diplomei din octombrie, Gojdu a fost numit 
comite suprem al comitatului Caraş şi a fost ales notar al casei magnaţilor. În 
cadrul dezbaterii purtate în parlamentul maghiar pe tema inscripţiilor, avocatul 
român a ţinut o prelegere excelentă. Însă nu a rămas prea mult timp comite su-
prem. După dizolvarea dietei, în 1861, cancelarul Ungariei i-a întrebat pe toţi 
comiţii dacă sunt dispuşi să execute noile măsuri luate. Gojdu i-a răspuns: «un 
comite suprem constituţional, atunci cînd execută dispoziţiunile absolutistice 
ale unui guvern neconstituţional, nu se mai poate considera comite suprem 
constituţional şi decît să fiu desconsiderat, mai bine demisionez”.
 După dizolvarea dietei, Gojdu se retrage pentru scurt timp din politică 
şi se consacră în special carierei sale de jurist. Este deja familiarizat cu unele 
domenii ale economiei. Devine preşedintele Societăţii de Asigurări din Pesta  şi 
al Societăţii pentru morile cu aburi Concordia. În noiembrie, după dizolvarea 
dietei demisionează din funcţia de comite suprem. În 1863, după moartea 
soţiei sale, se însoară din nou. Îşi alege soţie tot dintr-o familie macedoromână 
de negustori, pe Melania Dumcea, din Pesta. 
 În 1865 este ales deputat în circumscripţia Tinca, din comitatul  Bihor. În 
această perioadă se gîndeşte din ce în ce mai serios să lase o parte din averea 
sa pentru scopuri culturale româneşti. Astfel se explică răspunsul lui la acla-
maţiile alegătorilor, care strigau „Trăiască Gojdu”, la care el a răspuns: „Gojdu 
numai pînă atunci să trăiască, pînă cînd va lucra spre binele poporului român.” 
 În dietă era adept al politicii lui Deák Ferenc, supranumit „înţeleptul na-
ţiunii”, de care îl lega o veche prietenie. În calitatea sa de politician, Gojdu 
lupta pentru convieţuirea paşnică între români şi maghiari, deşi, din această 
cauză unii români îl considerau renegat. Gojdu a subliniat de mai multe ori ce 
primejdii poate provoca ostilitatea dintre cele două naţiuni. Astfel, în vestita lui 
prelegere din casa magnaţilor a spus, printre altele: „Providenţa dumnezeias-
că, însuşi Dumnezeul popoarelor din lume a croit soarta comună a celor două 
naţiuni, română şi maghiară, pentru ca să trăiască împreună, într-o alianţă eter-
nă, fiindcă numai laolaltă vor avea un viitor glorios, iar dacă se vor împotrivi 
una alteia, vor pieri.” 
 Gojdu era un excelent orator, pledoariile sale erau publicate în Jurnalul 
Dietei (Országgyűlési Napló). 
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 În 1869, a fost numit jude la Curtea Supremă a Ungariei. Bolnav fiind, a 
rămas în funcţie numai cîteva luni, iar la 3 februarie 1870 a decedat. A fost 
înmormîntat în cimitirul Kerepesi din Budapesta.1

Testamentul lui Emanuil Gojdu

Ca introducere, cităm din volumul lui Ioan Cav. De Puşcariu, intitulat Notiţele 
mele…:
 „Gozsdu neavînd descendenţi, şi bolnav de mai multe săptămîni, simţind 
apropierea morţii sale, făcu în 4 Noemvrie 1869 renumitul său testament, prin 
care se crea fundaţiunea a lui Gozsdu.
 El chema la sine ca martori testamentari pe colegii săi: Septemvirul Simeon 
Popovici, juzii curiali Aldulianu şi Puşcariu, secretarul ministerial Cimponeriu şi 
pe advocatul Florian Varga, cari subscrieră clauzula de atestare a testamentului 
– fără însă ca aceştia să cunoască cuprinsul lui.
      Atunci zise Gozsdu cătră noi numai atîta, că ar vrea peste o sută de ani să se 
scoale din mormînt, ca să vadă ce s-a ales de testamentul lui? Apoi adause mai 
departe: Măi! eu ca advocat am făcut sute de testamente pentru clienţii mei, 
dar nu le-au putut ataca nimenea, şi cred că nici testamentul meu nu-l va ataca 
nimenea! [Subl. n. – M. B.]
 Cînd colo – la deschiderea şi cetirea acestui testament [în ziua morţii lui 
Gojdu, la 3 februarie 1870 n.n – M. B.], văzînd atîtea rezerve într-o parte şi 
în alta, cari toate puteau da şansă de procese, Aldulianu exclamă: „Să ştii măi 
Puşcariule, că din tot testamentul acesta şi din fundaţiunea lui Gozsdu nu se va 
alege nimica!” Eu însă numai atîta putui reflecta: Vom căuta a le aplana toate!
      Şi într-adevăr defectele şi dubiozităţile testamentului erau multe, – 
adeverindu-se şi aici vechea zicală: că doctorul să nu se vindece el însuş pe 
sine.”2

      Cu aplicarea prevederilor testamentare au fost însărcinaţi Michail Széher, 
Gheorghe Ioanovici de Dulău şi George Grabovsky de Apadia.
 La punctul 8 sînt numiţi executorii testamentului: „Pentru executarea testa-
mentului meu rog pe iubiţii şi onoraţii mei amici: dd Michail Széher, Georgiu 
Ioanoviciu de Duló şi Valea-mare, şi pe George Grabovski de Apadia – de la 
acăror amiciţie ce mi-au arătat în decursul vieţii, sper şi aştept că ei vor lua sar-
cina aceasta asupra lor şi vor executa testamentul meu cu conştiinciozitate.”3

 Testamentul s-a făcut în două exemplare dintre cari unul s-a trimis mitro-
politului Andrei Şaguna, iar celălalt magistratului din Pesta.
       În partea introductivă a testamentului, Gojdu menţionează bunurile per-
sonale care nu fac obiectul „conscripţiei”, care pînă este în viaţă rămîn în pro-
prietatea soţiei sale Melania.
       Averea lui Gojdu consta din: casa de pe str. Király, vila de la moşia din 
Rákos, terenuri, acţiuni la băncile „Pesti Hazai Első Takarékpénztár” şi „Hazai 
Bank”, mobilier, argint, aur, pietre scumpe, cai, vite, trăsuri şi care, unelte, etc.
       Dispoziţiile testamentare privind crearea fundaţiei sînt cuprinse în arti-
colele 7-10. După lichidarea datoriilor, a dăniilor ce urmau să se facă şi după 
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cheltuielile de înmomîntare, Gojdu a precizat că lasă întreaga sa avere „ace-
lei părţi a naţiunei române din Ungaria şi Transilvania, care se ţine de legea 
orientală ortodoxă”, pentru a se înfiinţa „Fundaţiunea Gozsdu”. În articolul 9 
Gojdu revine asupra drepturilor soţiei sale legate de fundaţie şi faţă de ceilalţi 
moştenitori: „La caz cînd în testamentul acesta s-ar ivi astfel de îndoieli, după 
cari drepturile soţiei mele s-ar vedea a fi în colisiune cu interesele massei ce 
testez, sau cu drepturile erezilor mei, rog pe executorii testamentului meu şi pe 
autoritatea competentă, a explica astfel de îndoieli în tot cazul în favorul soţiei 
mele, pentru că în lumea aceasta numai faţă cu soţia mea iubită mă simt dator 
cu recunoştinţă, şi de aceea în nici un caz nu aşi vrea să o amărăsc.”4

 Această dispoziţie a fost considerată atît de către executorii testamentului, 
cît şi de către cercetătorii care au studiat istoria fundaţiei, punctul delicat al 
hotărîrii testamentare. Ioan cav de Puşcariu despre acest punc nevralgic scrie 
următoarele:
 „Fundatorul Gozsdu prin testamentul său institui o reprezentanţă de admi-
nistrare a fundaţiunei sale, din cei trei arhierei români şi de cîte doi membri 
civili din fiecare eparhie subordonată congresului naţional-bisericesc, – dar ca 
controlă mai puse şi pe trei executori testamentari şi pe văduva pînă mai tră-
iesc, apoi pe familia Poynár descendentă de la moşul său după mamă, şi dădu 
drept şi guvernului să aibă grije, ca fundaţiunea să nu se prăpădească, – apoi ca 
capac la toate mai adaugă la testament şi condiţiunea, că la caz de orice proces 
ce s-ar isca între văduva lui şi între fundaţiune, judecătoria să decidă totdeauna 
în favoarea văduvei. Şi asta era partea cea mai primejdioasă a testamentului 
– călcîiul lui Achilles, – care putea zădărnici toată fundaţiunea. Atunci mi-am 
adus aminte de cuvintele lui Aldulianu5, că nu se va alege nimic din testamen-
tul şi din fundaţiunea lui Gozsdu. Dar Aldulianu încă muri la un an după Go-
zsdu, şi în locul lui de notar în reprezentanţa lui Gozsdu intrai eu ca fac-totum 
mai optimistic. Într-adevăr văzînd văduva partea cea slabă a testamentului era 
gata să păşească în contra fundaţiunei.
 Mai avea testamentul şi defectul acela, că nu preciza cine să aleagă pe 
prezentanţii civili, şi că în privinţa acestora dispuse, că între ei să fie cel puţin 
(legalább egy) unul din familia Poynár, care să aibă vot deciziv (döntő szava-
zat), de unde aceştia deduceau concluziuni extreme etc. Dar şi faţă de această 
familie reprezentanţa s-a purtat loial şi cu o liberalitate generoasă, pînă ce s-au 
convins şi ei deplin, că fundaţiunea lui Gozsdu are să ridice familia la cultură şi 
vază pentru tot viitorul ei.
 Deci în bună înţelegere a reprezentanţei cu văduva şi cu familia Poynár 
s-a putut stabili literile fundaţionale întărite şi de minister, apoi regulamen-
tele afacerilor interne, de casă şi de administraţiunea bunurilor, de întregirea 
reprezentanţei şi celelalte, încît astăzi afacerile fundaţionale decurg regulat şi 
limpede. Tot aşa de culant s-a purtat reprezentanţa şi cu neamurile laterale 
ale fundatorului, şi anume cu copiii Iuliei Mandrino măritată Margaretovici, 
care a fost fata surorei soţiei celei dintîi a lui Gozsdu Anastasia Pometa; – de 
asemenea şi nepoţii de la altă soră a primei soţie a fundatorului, Getző-Sztupa 
şi Mandrino, cari susţineau, că o parte din averea fundatorală a fost cîştigată 
de Gozsdu pe timpul primei sale soţii, a mătuşei numiţilor nepoţi. Mai păstrez 
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între epistolele lui Şaguna şi pe aceea, în care-şi descoperă mulţumirea şi bu-
curia, că ne-am putut împăca şi cu neamurile acestea.”6

       Pentru buna funcţionare a fundaţiei, Gojdu a stabilit, prin testament, ur-
mătoarele norme:
 – Reprezentanţa fundaţiei să administreze averea sa, pentru a o spori, în 
condiţii avantajoase.
 – Cele 54 de acţiuni bancare să fie păstrate ca „izvor sigur de venit”.
 – Reprezentanţa să fie compusă din „mitropolitul sau archiepiscopul orien-
tal ortodox român”, din „toţi episcopii orientali ortodocşi români din Ungaria 
şi Transilvania” şi „toţi atîţi, şi afară de aceştia încă trei bărbaţi laici autoritativi, 
cunoscuţi pentru onorabilitatea lor, şi pentru trezirea lor împreună cu sen-
timente de devotaţi români orientali ortodocşi, la acăror alegere să aibă vot 
decisiv soţia mea, chiar şi dacă s-ar fi măritat, executorii testamentului meu, 
dacă vor mai fi în viaţă. Asemenea rudeniile mele cari poartă numele Poynár 
de Király-Darócz din comitatul Bihorului; din această familie Poynár, dacă se 
va afla vreun individ capabil în ea, cel puţin unul să fie ales în reprezentanţă.”;
 – Averea rămasă fundaţiei să fie trecută sub „controlul cuviincios în cassa 
mitropolitană română, să-l depună spre fructificare la locuri sigure şi cu credit 
solid; pînă atunci să-l depună sub numele fundaţiunei la cassa de păstrare din 
Pesta, Oradea mare, Arad şi Sibiu;
 – Timp de 50 de ani (1871–1921) să se capitalizeze 2/3 din veniturile fun-
daţiei cu „cametele cametelor, respectiv cu venitele venitelor”; iar 1/3 să se 
distribuie burse „acelor tineri români de religiunea răsăriteană ortodoxă, dis-
tinşi prin purtare bună şi prin talente, ai căror părinţi nu sunt în stare cu averea 
lor proprie să ducă la îndeplinire creşterea şi cultivarea copiilor lor.” Se stabi-
leşte ca principiu general: „ca stipendiile să se facă după cerinţele împrejurări-
lor locale şi după gradele claselor şcolare, anume: studenţilor în ţări străine sau 
în Budapesta, respectiv ascultătorilor de ştiinţe mai înalte, să se dea stipendii 
mai mari decît acelora cari studiază în provincie şi respectiv în şcoli inferioare: 
stipendiile anuale, destinate celor dintîi, să nu fie mai mari de 500 fl. şi mai 
mici de 300 fl., – iar pentru cei din urmă să nu fie mai mari ca 300 fl.”
 – În perioada următoare de 50 de ani (1921–1971) să se capitalizeze 3/5 
din veniturile anuale, iar 2/3 să se ofere ca burse studenţilor de la universităţi, 
dar şi „tinerilor care voiesc a se califica pentru cariera artistică, preoţească şi 
învăţătorească”;
 – În a treia perioadă de 50 de ani (1971–2021), urmau să se capitalizeze 
50 % din venituri, iar din cealaltă parte „să se ajute, după principiile de mai sus 
mai mulţi tineri studenţi, însă să se remunereze din venit şi preoţi şi învăţători 
săraci cu însuşiri eminente, familie numeroasă, şi îmbătrîniţi”;
 – În a patra perioadă (2021–2071) să înceteze capitalizarea şi să se formeze 
un fond de rezervă din 1/10 a veniturilor anuale. Restul bunurilor „să se între-
buinţeze pe lîngă sus expusele ajutorări, pentru orice alte scopuri religioase ale 
românilor de religiunea ortodoxă răsăriteană, după buna chibzuire a majorită-
ţii reprezentanţei, avînd în vedere prosperitatea şi înflorirea patriei commune, 
a bisericii răsăritene ortodoxe, şi a naţiunei române”;
 – O menţiune specială se face în testament, ca la acordarea burselor „să 
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aibă întîietate Poynárii din Bihor, care se trag din neamul moşului meu după 
mamă, Dimitrie Poynár, dacă vor rămîne credincioşi religiunei răsăritene or-
todoxe”. Ioan Lupaş observa în această dispoziţie, legătura sufletească între 
Emanuil Gojdu şi mamă-sa, născută Ana Poynár, pe care a pierdut-o la vîrsta 
de 14 ani. Pînă la bătrîneţe o pomenea cu mare duioşie.
 – Membrii fundaţiei să lucreze fără remuneraţie materială, „simţindu-se re-
muneraţi prin conştiinţa, că au ajutat şi ei la prelucrarea materiei date de mine 
spre înflorirea iubitei naţiuni”.
 – Reprezentanţa fundaţiei să prezinte rapoartele de activitate „publicului 
mare”, prin intermediul publicaţiilor vremii „prin foaia oficială ungurească şi 
prin trei foi române mai răspîndite”; dacă în administraţie se comit erori, atunci 
poate interveni şi „inspecţiunea guvernială, care va fi normată şi definită prin 
lege”.7

 Pentru ca dispoziţiile testamentare  în cursul timpului să nu se dea uitării, 
Gojdu a dispus ca testamentul său să fie citit în fiecare an, în toate bisericile 
parohiale române ortodoxe, la 9 februarie după calendarul vechi, cînd era ziua 
sa de naştere.

Fundaţia Gojdu între anii 1870–1918

Fundaţia a fost înfiinţată prin actul testamentar din 4 noiembrie 1869 şi a înce-
put să funcţioneze după moartea întemeietorului.
 Potrivit prevederilor testamentare, averea lui Gojdu urma să fie adminis-
trată de o reprezentanţă, compusă din mitropolitul ortodox al Transilvaniei, 
episcopii ortodocşi de la Arad şi Caransebeş şi din membrii laici, din care unul 
era din familia Poynár din Bihor.
 Prima reprezentanţă a fost aleasă la 23 aprilie 1870, alcătuită din: mitropo-
litul Andrei Şaguna, dr. Procopie Ivacicovici, dr. Ioan Popasu, Ioan Alduleanu, 
Ioan Puşcariu, Ioan Faur, Dionisie Poynár, George Mocioni şi Nicolae Ioano-
vici. Reprezentanţa avea sigiliul şi inscripţia: „Lăsaţi pruncii să vină la mine. Fun-
daţiunea Gozsdu 1870”. Reprezentanţa era aleasă din trei în trei ani. Fundaţia 
a fost patronată de Congresul naţional bisericesc ortodox. Gojdu a stabilit ca 
să se trimită guvernului un raport anual despre gestiunea fundaţiei. De fapt, 
administrarea ei a fost autonomă, fiind condusă de Mitropolit, împreună cu un 
Consiliu.8

 Pe parcursul anilor, reprezentanţa a numărat printre membrii ei pe mitro-
poliţii: Andrei Şaguna, Miron Romanul, Ioan Meţianu şi Nicolae Bălan; pe epi-
scopii: Procopie Ivaşcovici, Iosif Goldiş şi Ioan Papp de la Arad, Ioan Popasu, 
Nicolae Popea şi Miron Cristea de la Caransebeş şi Roman Ciorogariu de la 
Oradea. Printre membrii distinşi îi enumerăm pe: Ioan cav de Puşcariu (1870–
1911), Ioan Alduleanu, Dionisie Poynár, Iosif Gall (1870–1912), Atanasie Cim-
poneriu, George Stupa, Iacob Bologa, Gheorghe Şerb (1885–1913), Partenie 
Cosma (1889–1922), Avram Berlogia, Octavian Costea, Antoniu Mocioni, Va-
sile Almăşan, Ioan M. Roşu, Demetriu Ionescu, Andrei Bîrseanu, Gheorghe 
Comşa, Ghenadie Bogoevici, dr. Ioan Mihu, protopopul Emilian Cioran ş.a., 
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personalităţi de seamă din viaţa bisericească, politică şi culturală a Transilvaniei 
şi Ungariei.9 
 „Dintre aceştia, rolul hotărîtor în bunul mers al afacerilor Fundaţiei l-a avut 
Ioan Puşcariu. În mai multe rînduri Fundaţia a fost ameninţată cu desfiinţarea. 
În primul rînd, îndată după moartea întemeietorului, cînd văduva sa, Mela-
nia, îndemnată de unii, nemulţumiţi de dispoziţiile testamentare deosebit de 
favorabile fiilor Bisericii noastre, se pregătea să atace testamentul prin justiţie. 
Acest lucru era destul de uşor, căci el cuprindea mai multe vederi vulnerabile, 
între care şi aceea, ca în caz de proces, judecătoria să decidă întotdeauna, în 
favoarea văduvei. A fost nevoie de tactul şi părerea lui Ioan Puşcariu, ca proce-
sul să fie evitat şi Fundaţia salvată. De asemenea în urma repetatelor pretenţii 
ale rudelor lui Gojdu, tot Puşcariu a fost care a ştiut să le aplaneze în aşa fel, ca 
să se evite procesele. Ca membru al Comitetului executiv al Reprezentanţei, 
Puşcariu a depus toată rîvna pentru buna administrare a averii, pentru vinde-
rea în condiţiuni avantajoase a unor pămînturi, pentru întocmirea statutelor 
Fundaţiei, pentru publicarea Analelor ei şi diferite alte probleme.”10

      
Pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii optime, potrivit prevederilor 
testamentului lui Emanuil Gojdu, reprezentanţa fundaţiei şi-a elaborat, de-a 
lungul vremii, o serie de acte normative:
 Ordinea pentru afacerile interne ale reprezentanţei fundaţiei lui Gozsdu (în 
şedinţa din 25 septembrie 1870), cu precizarea că este alcătuită din preşedinte 
(totdeauna mitropolitul), locţiitor de preşedinte, un notar, şi comitetul executiv 
format din trei membri, precum şi obligaţiile ce le revin tuturor membrilor săi.11

 Ordinea pentru conferirea stipendiilor din „Fundaţiunea lui Gozsdu” (în şe-
dinţa din 24 decembrie 1871)  – cu precizarea celor cinci categorii de burse, 
cu valoarea cuprinsă între 100-500 fl.v.a. şi cu obligaţiile ce revin concurenţilor 
şi celor ce vor obţine bursele  respective.12

 Instrucţiune pentru Exactorul fundaţiunei lui Gozsdu (în şedinţa din 16–19 
noiembrie 1876) – cu prevederi referitoare la cancelaria, cassa şi contabilitatea 
fundaţiei, la administrarea realităţilor şi la problemele avocaţiale şi fiscale.13

    Statutele fundaţiunei lui Gozsdu – aprobate în şedinţa din 14–19 august 
1879, ce cuprind dispoziţii referitoare la obiectul şi scopul fundaţiei, la repre-
zentanţă şi modalităţile de alegere a membrilor ei, la domeniul de activitate 
al reprezentanţei şi la ordinea conferirii burselor în prima perioadă, între anii 
1870-1920.  Statutul cuprindea cinci secţii, fiecare avînd un resort de activita-
te: Secţiunea I. Despre obiectul şi scopul fundaţiunei lui Gozsdu; Secţiunea II. 
Despre reprezentanţa fundaţiunei şi despre întregirea ei; Secţiunea III. Des-
pre cercul de activitate al reprezentanţei fundaţionale; Secţiunea IV. Ordinea 
conferirei stipendiilor pe timpul periodului I., adică de la 1870 pînă la 1920; 
Secţiunea V. Despre controla şi suprainspecţiunea fundaţiunei. În art. 10 se 
menţiona: „Scopul fundaţiunii acesteia este binefăcătoriu, avînd în vedere îna-
intarea în cultură a românilor din Ungaria şi Ardeal prin distribuirea de stipen-
dii la tinerii studioşi şi alte asemenea ajutoare.”14

 Literele fundaţionale – noul statut al Fundaţiei, la 2 noiembrie 1879 a fost 
votat de către Congresul naţional bisericesc, în 1882 a fost revizuit, iar un 
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exemplar a fost trimis Ministerului Cultelor maghiar. La 13 martie 1885 condu-
cerea ministerului a solicitat modificarea unor articole din statut privind scopul 
fundaţiei şi numărul stipendiilor ce se acordă studenţilor trimişi în afara grani-
ţelor Imperiului austro-ungar.
 Ministrul Trefort Ágoston a ridicat obiecţii cu privire la faptul că în Literele 
fundaţionale se face referire la românii din Ungaria şi „Transilvania”. Aceasta 
întregire nu numai că este contrară legii, ci este cu totul de prisos, deoarece 
– în urma unificării prin lege a Transilvaniei cu Ungaria – prin Ungaria se inter-
pretează şi părţile transilvane. A doua obiecţie a ministrului s-a făcut cu privire 
la stipendiile pentru străinătate. Din Literele fundaţionale reiese că aceste ca-
zuri trebuie prezentate ministrului cultelor, ceea ce nu e de ajuns, şi e nevoie şi 
de aprobarea ministrului. În fine, Trefort Ágoston, ministrul cultelor a aprobat 
Literele fundaţionale, sub nr. 45731/1885, la 25 noiembrie 1885.15

 Cuprinzînd patru capitole, Literele fundaţionale sintetizează, pe baza tes-
tamentului lui Gojdu, regulamentul de funcţionare a fundaţiei. Literele funda-
ţionale cuprind inventarul averii lui Gojdu, se ocupă de obiectul, caracterul şi 
scopul fundaţiei, funcţionarea reprezentanţei, distribuirea burselor, adminis-
trarea bunurilor şi controlul acestora. În Literele fundaţionale se precizează că 
fundaţia, fiind proprietatea indivizibilă a românilor ortodocşi din Ungaria (şi 
Transilvania), conform caracterului ei religios, aparţine fundaţiilor bisericeşti şi, 
pe lîngă ţinerea în vigoare a dreptului inspecţiilor supreme a guvernului de stat, 
stă sub Congresul naţional bisericesc ortodox român din Ungaria, respectiv sub 
consistoriul mitropolitan ca for suprem bisericesc.
 Literele fundaţionale se ocupă şi de funcţionarea reprezentanţei fundaţiei. 
Se spune că sarcina de membru în reprezentanţă se califică onorifică, de care 
nu este legată nicio remunerare, cu excepţia răsplătirii speselor de călătorie 
făcută în interesul fundaţiei şi al altor eventuale spese affective conform artico-
lului 10, reprezentanţa efectuează administrarea fundaţiei, care se extinde:
 – asupra dispoziţiilor în privinţa tuturor agendelor economice şi treburilor 
averii fundaţionale;
 – asupra conferirii stipendiilor şi altor ajutoare;
 – asupra împlinirii celorlalte datorinţe, ce urmează din testamentul fonda-
torului faţă de rămăşiţele sale pămînteşti şi faţă de păstrarea aducerii aminte de 
dînsul, faţă de văduva sa  şi faţă de neamurile şi în general;
 – asupra exactei executări mediate sau imediate a tuturor dispoziţiunilor 
fundaţionale.
 Articolul 11 se referă la regulamentul afacerilor interne ale reprezentanţei, 
care se stabileşte în sensul testamentului. Astfel reprezentanţa:
 – poate alege din sînul său un comitet stabil pentru îndeplinirea agendelor 
curente;
 – dispune asupra inspecţiei peste averea mobilă şi imobilă a fundaţiei, asu-
pra contabilităţii şi afacerilor juridice, asupra modalităţii conferirii stipendiilor 
şi ale altor ajutoare;
 – alege contabil, eventual notar stabil, inspector peste economie, juriscon-
sult şi alţi  oficianţi de care este neapărat nevoie;
 – stabileşte salariile anuale şi remuneraţiile pentru oficialii fundaţiunei;
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 – prescrie agendele, respectiv sfera de activitate a comitetului stabil şi sar-
cina fiecăru membru, dînd îndrumările speciale.
 În Literele fundaţionale se prescrie că socotelile anuale despre adminis-
trarea fundaţiei, pe lîngă o consemnare specificată despre starea averii fun-
daţionale, se înaintează Congresului bisericesc ortodox român din Ungaria (şi 
Transilvania) ca corporaţie autonomă şi ca supremul for al fundaţiei, iar după 
aprobarea prin acest for, socotelile se înaintează guvernului ungar şi rezultatul 
se face cunoscut prin foaia centrală oficială maghiară şi prin 3 foi româneşti din 
cele mai răspîndite.16

 Regulamentul pentru afacerile interne ale fundaţiunii lui Gozsdu cuprinde 
reglementări privitoare la reprezentanţă, ordinea şedinţelor, alegerea de noi 
membri, administrarea averii, modalităţile de conferire a burselor şi ajutoare-
lor, cancelaria fundaţiei şi cheltuielile administrative. A fost revăzut şi aprobat 
în şedinţele din 28-29 august 1896, constituind forma finală a acestui act nor-
mativ pentru fundaţie.
 Toate aceste regulamente – întocmite pe baza întrevederilor testamentare 
ale lui Emanuil Gojdu – au constituit cadrul juridic legal, în baza căruia mem-
brii reprezentanţei şi-au desfăşurat activitatea, în concordanţă şi cu hotărîrile 
de Stat privitoare la acest gen de instituţii.17

Bunele intenţii ale lui Emanuil Gojdu erau greu de realizat. După ce tribuna-
lul pestan a inventariat lăsămîntul, s-a dovedit că faţă de 437.007 fl. active 
erau uriaşe sursele pasive: 345.578 fl. Deci averea reală era circa 93.000 fl., 
încărcată şi cu datorii fiscale. Se mai adăugau şi creanţe de 101.600 fl., dar 
considerate de reprezentanţă „în mare parte neexecutabile”. Aici a intervenit 
spiritul de sacrificiu, priceperea şi perseverenţa conducătorilor fundaţiei. Re-
prezentanţei i-a reuşit ca, în decurs de două decenii, să reducă pasivele şi să 
transforme activul în realităţi aducătoare de venituri.
 Ioan Cav. de Puşcariu, care a făcut cel mai mult pentru bunul mers al fun-
daţiei, scria următoarele despre munca reprezentanţei:
 „După ce am delăturat toate piedicele ce se grămădiseră în calea fundaţi-
unei, aceasta crescu din zi în zi ca cînd s-ar fi revărsat binecuvîntarea lui Dum-
nezeu peste ea.
 Aceste rezultate favorabile se atribuie – pe lîngă o înţeleaptă administra-
ţiune a reprezentanţei fundaţionale – în prima linie materialului celui bun şi 
dispoziţiunilor celor marinimoase ce le-a dat fundatorele, care a fost pe lîngă 
patriot înţelept, – şi cel mai bun român!”18

 În 1912, evocîndu-se activitatea Reprezentanţei, într-un moment nefericit 
al ei, datorat decesului Ioan Cav. de Puşcariu, cel mai vechi membru, cei pre-
zenţi la şedinţă constatau:
 „Întrunirea noastră la şedinţele acestei reprezentanţe a fost totdeauna un 
eveniment de bucurie pentru noi membrii reprezentanţei, nu numai pentru 
că ni se oferă dorita ocaziune de a lucra împreună la sprijinirea, sporirea şi la 
dezvoltarea acestei măreţe fundaţiuni a fericitului şi marelui nostru binefăcător 
Emanuil Gozsdu, şi prin aceasta la promovarea culturei religioase, morale a 
poporului nostru ortodox din această patrie, dar şi pentru fericirea de a mai 
conveni împreună.
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 De astădată însă aceea bucurie a noastră este paralizată printr-o mare du-
rere, prin durerea încetării din viaţă a unuia dintre cei mai vechi, mai valoroşi 
şi iubiţi membri ai acestei reprezentanţe, a domnului Ioan Cav. de Puşcariu, 
care de la iniţierea, înfiinţarea şi activarea acestei măreţe fundaţiuni a fost unul 
dintre cei mai zeloşi sprijinitori şi conlucrători la dezvoltarea şi sporirea ei.
 În această durere a noastră nu ne rămîne decît prin sculare de pe scaune să 
ne exprimăm şi la această întrunire adînca noastră condoleanţă, să-i eternizăm 
memoria binecuvîntată la protocol şi în analele fundaţiunei şi să-i implorăm de 
la bunul Dumnezeu vecinica fericire cu sfinţii, iar de la noi şi de la posteritate 
vecinica lui pomenire.”19 
      În 1883 a fost cumpărată casa de pe str. Dob nr. 16, în 1884 casa de pe 
str.Holló nr. 8 şi apoi, în 1888, realităţile din Oradea (casa, intravilanul şi via, 
cumpărate de la familia Poynár).20

 Cea mai mare investiţie a fundaţiei este construirea la începutul secolului 
al 20-lea a 7 imobile pe intravilanul dintre străzile Király şi Dob, care formează 
„Pasajul Gojdu”. Între anii 1901–1903, s-au construit cele şapte clădiri noi, 
4 sînt construcţii cu trei etaje şi 3 cu două etaje. În total, acest complex ar-
chitectural cu cinci curţi interioare, a cărui construcţie s-a încheiat în 1905, 
cuprindea 39 de apartamente moderne, iar la parter 49 de prăvălii şi două 
locuinţe pentru portari. Construirea acestui ansamblu de imobile a costat suma 
de 977.277.20 coroane. În acelaşi timp, s-au executat renovări şi moderni-
zări la imobilul din strada Holló, care a costat 5.128,09 coroane. Lucrările de 
construcţie din „Pasajul Gojdu” şi de reamenajare a imobilului din str. Holló 
au fost conduse de arhitectul Czigler Győző, ajutat de inginerul Rainer Károly. 
Prăvăliile şi apartamentele au fost închiriate, veniturile obţinute fiind utilizate 
de fundaţie.21

 Pe lîngă aceste imobile, în sporirea averii au jucat un rol important acţiunile 
de la băncile „Pesti Hazai Első Takarékpénztár” şi „Hazai Bank”. Reprezentan-
ţa a ştiut să economisească, totdeauna a cumpărat acţiuni în împrejurări favo-
rabile. Creşterea continuă a veniturilor fundaţiei se datora faptului că, timp de 
50 de ani, două treimi din veniturile acesteia se capitalizau, sporindu-se came-
tele cametelor. Valoarea totală a fundaţiei se ridică, la 31 decembrie 1917, la 
8.390.704 coroane, iar în 1918 a ajuns la peste 10.000.000 coroane. Această 
sumă este aproximativ de 42 ori mai mare decît cea din anul 1870.22 
 „Situaţia financiară a fundaţiei nu a fost scutită nici de situaţiile de criză, 
care au efectuat viaţa economică a Ungariei. În anul 1907, de exemplu, funda-
ţia înregistrează o pierdere de 108.455,38 coroane, datorită căderii cursului la 
bursă a acţiunilor ei, situaţie provocată de criza generală care a afectuat toate 
pieţele financiare din Ungaria în anul 1907.
 Pe parcursul anilor şaptezeci şi optzeci al secolului al 19-lea, fundaţia a 
fost confruntată cu o serie de procese juridice de moştenire, datorii pretinse 
de rude, clienţi ai lui Gojdu, ca Getső, Stupa, Mandrino, Bogdanovics, Moritz, 
Freund etc. Avocatul Margaritovics solicita 3.373,70 fl. pentru serviciile aduse 
lui Gojdu în calitate de secretar personal şi ca avocat, inclusiv pentru purtarea 
unor procese ale fundaţiei. Au fost apoi relaţiile delicate cu Melania Gojdu, 
căsătorită la 14 iunie 1879 cu Nemeshegyi József, care pe parcursul anilor a 
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emis diverse pretenţii în legătură cu averea fundaţiei. Conform testamentului, 
fundaţia i-a transferat văduvei lui Gojdu după căsătorie suma de 60.000 fl.”23

 Primul război mondial (1914–1918) şi-a pus amprenta şi asupra averii fun-
daţiei. În anul 1915, reprezentanţa a aprobat un împrumut de război în valoa-
re de 250.000 coroane. În 1916 a fost aprobat încă un împrumut de 160.000 
coroane, ajungînd la suma de 410.000 coroane, contribuţie de război, bani 
care nu au mai fost restituiţi fundaţiei din cauza destrămării Austro-Ungariei în 
1918. Fundaţia, în 1916, a acordat un ajutor de 10.000 coroane Orfelinatului 
din Sibiu, care ducea lipsă de fonduri băneşti, pentru întreţinerea copiilor or-
fani de război. Tot în acest an s-a cheltuit o sumă de 10.000 coroane în favoa-
rea Crucii Roşii.
 Trebuie amintit faptul că, din 18 octombrie 1882, averea fundaţiei era 
administrată de casierul mitropoliei din Sibiu. Concursurile trebuiau trimise la 
cancelaria fundaţiei din Budapesta, str. Holló nr. 8.
 În august 1912 Comitetul fundaţional i-a trasat lui Ioan Mihu sarcina de a 
întocmi un raport şi propuneri concrete în legătură cu mutarea reprezentanţei 
Fundaţiei Gojdu de la Budapesta la Sibiu, propunere ce a fost acceptată şi pusă 
în practică şi datorită noilor condiţii istorice.24

      
Din aceste fonduri, respectînd hotărîrile testamentare ale lui Gojdu, reprezen-
tanţa a acordat burse, începînd cu anul 1871. În spiritul testamentului, sti-
pendiile se acordau pe categorii de studii, şi anume: cîte 100 fl. pentru elevii 
de la şcolile elementare şi liceale, 300 fl. pentru studenţii de la facultăţile din 
provincie, şi 400-500 fl. pentru studenţii de la universitatea din Pesta, Viena, 
sau vreo univesitate din afara Imperiului austro-ungar.
 Spre a ne da seama de valoarea unei burse, trebuie să arătăm că, după 
datele pe care ni le oferă Telegraful Român din acea perioadă, venitul anual 
al unui preot era în medie de 400 fl, deşi unele parohii de munte aveau un 
venit anual şi sub 200 fl. Un învăţător confesional avea de la 150 pînă la 500 fl. 
salariu anual, deci mai puţin decît o bursă din Fundaţia Gojdu. Un bursier nou 
al Fundaţiei putea să-şi păstreze bursa din primii ani de liceu pînă la absolvirea 
Facultăţii, unii primind chiar şi ajutoare speciale pentru examenele de doctorat 
sau pentru excursii de studii.
 Absolvenţilor de facultăţi care urmau să depună examenele de diplomă sau 
doctorat, li se mai acorda burse încă pentru un an, cît şi taxa pentru diplomă. 
Stipendiile se anulau dacă tînărul pierdea vreuna din calificaţiunile cerute în 
testament şi anume:
 – Dacă va părăsi caracterul naţional şi bisercisec;
 – Dacă va părăsi studiile;
 – Dacă va cîştiga avere sau stipendii de la altă fundaţie;
 – După absolvirea studiilor;
 – Dacă nu va depune la timp examenele sau va cădea la acestea;
 – Dacă va comite vreo faptă imorală.
 Prin urmare bursierii erau obligaţi să prezinte Reprezentanţei rezultatele 
obţinute la sfîrşitul anului şcolar pînă la 15 septembrie pentru a se acorda sti-
pendii pentru anul viitor. Pentru obţinerea bursei în anul I. tinerii întocmeau 
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un dosar cu actele următoare: actul de naştere, atestatul că părinţii săi nu sînt 
în stare de a acoperi spesele pentru creşterea şi învăţarea lui, precum şi actul 
de studii. Dosarele erau trimise prin episcopiile din Arad şi Caransebeş la Mi-
tropolia din Sibiu pentru aprobare. Parohia ortodoxă română din Budapesta 
recomanda tinerii români din Ungaria.
 Conform scopului pentru care a fost înfiinţată fundaţia, reprezentanţa a 
dezvoltat treptat şi activitatea acesteia, mărind în fiecare an fondurile de sti-
pendii şi de ajutoare ocazionale pentru studenţii merituoşi şi lipsiţi de mijloace 
materiale. Cei mai mulţi au studiat la renumite universităţi din Imperiul aus-
tro-ungar şi din apusul Europei printre care: Pesta, Cluj, Viena, Graz, Berlin, 
Zürich, Chemnitz, Maribrunn, Jena, Karlsruhe, Leipzig etc.25

 Dacă în 1871 s-au distribuit doar 4 burse, în 1872 – 12, în 1873 –33, în 
1884 s-a ajuns la 116, în 1900 la 135, în 1911 la 233, iar în 1917 la 306.
 Din Analele Fundaţiei Gojdu rezultă că, între  1871–1900, reprezentanţa 
a acordat 1.492 studenţilor români în valoare de 1.063.968 fl. De asemenea, 
s-au acordat ajutoare ocazionale pentru obţinerea examenelor de diplomă şi 
doctorat pentru 358 de studenţi în valoare de 80.409,60 fl. În perioada 1901–
1918 s-au acordat 1.835 de burse studenţilor la diferite universităţi şi şcoli 
superioare în valoare de 1.232.906 coroane. De asemenea, au primit ajutoare 
ocazionale, pentru susţinerea examenelor de diplomă şi doctorat, 570 de stu-
denţi în valoare de 344.442 coroane.
 Din cauza scumpirii costului vieţii, în perioada 1886-1900, unii studenţi 
– mai ales cei ce se aflau în ultimii ani, cu cheltuieli sporite, cursuri, pregătiri 
suplimentare etc. – cer mărirea burselor pentru a putea face faţă cheltuielilor 
de întreţinere. Ca urmare a acestei acţiuni, reprezentanţa fundaţiei a fost ne-
voită să mărească bursele studenţilor da la universtăţile din Budapesta şi Viena 
(medicină, politehnică şi silvicultură).
 La 8 martie 1898, s-a hotărît înfiinţarea unui internat pentru cazarea a 50 
de bursieri universitari din Budapesta, care primeau 500 fl., din care stipendiş-
tii să primească numai o parte, pentru îmbrăcăminte şi taxe de studii, din restul 
bursei li se va asigura masă şi lăcaş. Internatul ar fi primit loc în casa fundaţiei 
la Budapesta, str. Holló nr. 8. Se pare că conducerea reprezentanţei prevedea 
o devalorizare a florinului şi încerca să prevină prin diferite măsuri acest lu-
cru. S-a cerut permisul de aprobare de la ministerul cultelor şi învăţămîntului 
public, care ceruse amănunte în privinţa fondului de bani, şi în ce spirit vrea 
fundaţia să educă aici tinerimea, solicitînd şi statutul de funcţionare al interna-
tului. Ministerul dorea drept de control asupra acestui internat. Reprezentanţa, 
în şedinţa din 31 august 1901, a hotărît să renunţe la constituirea internatului, 
de teama de a nu fi supravegheat de ministerul cultelor şi al învăţămîntului 
public.26

 „Prin apariţia Fundaţiei „Gojdu”, sute de tineri sperau că vor putea urma 
studii gimnaziale sau universitare cu burse „Gojdu”. Arhiva fundaţiei de la Pa-
rohia Ortodoxă Română din Budapesta cuprinde mii de cereri şi scrisori prin 
care se solicitau burse, însoţite de un extras din cartea de botez, prin care era 
dovedită religia ortodoxă a solicitantului, atestat de primăria locală privind sta-
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rea socială a părinţilor şi testimoniul (diploma de bacalaureat) pentru cei care 
urmau studiile universitare.
 Fiecare cerere, fie că se adresa pentru obţinerea bursei sau pentru mărirea 
ei, „suplicantul” o completa cu amănunte privind starea materială a familiei.
       Beneficiari în cursul studiilor gimnaziale şi universitare de burse şi ajutoa-
re Gojdu, majoritatea îşi manifestă la încheierea studiilor recunoştinţa faţă de 
fundaţie şi faţă de marele mecenat. Titus Mera, din Şiria (Arad), la 3 august 
1885, după ce a urmat zece semestre la facultatea de medicină, îi scrie funda-
ţiei că „voiu binecuvînta în întreaga mea viaţă amintirea Marelui Binefăcător 
al naţiunii noastre şi voiu păstra totdeauna o adevărată şi sinceră recunoştinţă 
Venerabilei reprezentanţe, care mi-a dat posibilitatea de a-mi face viitorul.”27

 Printre bursierii Fundaţiei Gojdu s-au aflat oameni de cultură, savanţi şi po-
liticieni: Victor Babeş, Valeriu Branişte, Octavian Goga, Silviu Dragomir, Ioan 
Lupaş, Traian Vuia, Aurel Lazăr, Aurel Vlad, Virgil Oniţiu, Nicolae Zigre, Teo-
dor Neş, Petru Groza, Constantin Daicoviciu şi alţii.
 Răsfoind Analele Fundaţiei Gojdu, am găsit mai mulţi bursieri originari din 
localităţile locuite şi de românii din Ungaria de azi. Între 1872 şi 1914 au primit 
burse următorii tineri, originari de pe meleagurile noastre: Zaharia Rocsin (Mi-
cherechi); Petru Ţegle (Apateu); Victor Popovici (Bichiş), Constantin Küzdényi 
(Bichişciaba); Corneliu Kondorosi (Seghedin); Valeriu Oniţiu (Seghedin); Euse-
biu Poynár (Debreţin); Lazăr Popovici (Otlaca); Zaharia Octavian (Seghedin); 
George Popovici (Bichiş); Iuliu Coste (Cenadul-Unguresc); Eugen Popovici (De-
breţin); Petru Popovici (Apateu); Iosif Drimba (Apateu); Eugen Pascariu (Bichiş); 
Iosif Roxin (Micherechi); Valeriu Popovici (Apateu); Ioan Bejan (Micherechi).28

 În ajunul primului război mondial, Fundaţia Gojdu devenise una din cele 
mai mari fundaţii de drept privat din Austro-Ungaria, cu ajutorul căreia, în a 
doua jumătate a secolului al 19-lea, s-a format o intelectualitate numeroasă. 
Timp de un jumătate de veac, Fundaţia Gojdu a avut un important rol în activi-
tatea şi viaţa culturală românească din Ungaria. Pe baza prevederilor testamen-
tului, studenţi, preoţi şi învăţători săraci, familii numeroase puteau beneficia de 
ajutorul fundaţiei. Sute de tineri au fost ajutaţi în studii sau pentru specializare 
în străinătate. Creînd posibilităţi materiale tineretului român de a studia la uni-
versităţile din Imperiul austro-ungar şi în Europa de vest, fundaţia a contribuit 
la formarea unei intelectualităţi române în diferite domenii de activitate.
 A fost meritul lui Emanuil Gojdu, care prin testament şi-a lăsat cea mai 
mare parte a averii pentru constituirea fundaţiei, dar şi a modului cum el a gîn-
dit capitalizarea acţiunilor bancare şi de distribuire a burselor. Indiscutabil că la 
creşterea capacităţilor de stipendiere a fundaţiei i-a revenit merite deosebite şi 
Reprezentanţei, din care pe parcursul anilor, pînă în anul 1918, au făcut parte 
mari personalităţi de culturală, politicieni, înalţi ierarhi, oameni întreprinzători, 
cu experienţă în planul vieţii economice şi bancare, cum erau: Ioan cavaler de 
Puşcariu, Partenie Cosma, Iosif Gall, Gheorghe Şerb şi Ghenadie Bogoevici, a 
căror viaţă şi activitate va fi prezentată mai jos. Majoritatea acestora aparţinea 
domeniului politic şi cultural, dar în acelaşi timp şi unei pături sociale înstărite. 
Cei pomeniţi mai sus au activat cel mai lung timp în Reprezentanţă.
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Membri distinşi ai Reprezentanţei „Fundaţiei Gojdu” (1870–1918)

Ioan Cavaler de Puşcariu (1824–1911)

Precum aminteam mai sus, dintre membrii reprezentanţei, rolul hotărîtor în 
bunul mers al afacerilor Fundaţiei l-a avut Ioan Cavaler de Puşcariu. În mai 
multe rînduri Fundaţia a fost ameninţată cu desfiinţarea.
 Pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii optime, potrivit preve-
derilor testamentului lui Emanuil Gojdu, reprezentanţa fundaţiei şi-a elaborat, 
de-a lungul vremii, o serie de acte normative.
 La iniţiativa lui Puşcariu s-a alcătuit şi un Regulament pentru afacerile in-
terne ale Fundaţiei. După înlăturarea multor piedici – cu implicarea directă a 
lui Ioan Puşcariu –, s-a putut trece, din 1871, la împărţirea burselor, anual, mai 
tîrziu la repararea imobilelor lăsate de Gojdu, la construirea unor noi imobile 
la începutul anilor 1900. În calitatea sa de preşedinte al Comitetului executiv al 
Reprezentanţei, Ioan Puşcariu a contribuit la vînzarea, în condiţii avantajoase, 
a vilei lui Gojdu din afara Budapestei şi la cumpărarea unor noi spaţii imobili-
are în 1883–1884, la întocmirea Statutelor Fundaţiei cu dispoziţii privitoare la 
obiectul şi scopul Fundaţiei, la alegerea membrilor Reprezentanţei, la modul 
de acordare a burselor etc. Tot el a iniţiat şi s-a ocupat de publicarea Analelor 
Fundaţiei Gojdu. Ioan Puşcariu a activat în cadrul Reprezentanţei şi în Comite-
tul executiv timp de peste 40 de ani.29

Ioan  Cavaler de Puşcariu s-a născut la 10 octombrie 1824 în Sohodol. Este 
unul din cei nouă copii ai preotului Ioan Puşcaşiu, fiind frate cu cărturarii Iosif 
şi Ilarion Puşcariu. După ce a urmat şcoala primară în comuna natală, s-a în-
scris, în 1834, la Şcoala normală germană din Braşov, trecînd, peste trei ani, la 
gimnaziul catolic. Din 1842, s-a mutat la Sibiu, unde audiază cursuri de teolo-
gie. Între 1843 şi 1846, urmează şi termină liceul la Cluj, înscriindu-se apoi la 
Academia de drept din Sibiu.30

  Încă din martie 1848, va fi prezent în revoluţia românilor transilvăneni. 
Participă la lucrările Adunării de la Blaj (3/15 mai 1848). A fost ales în „Comi-
tetul permanent” al românilor, cu 25 de membri, cu sediul la Sibiu, prezidat de 
Andrei Şaguna, din care făceau parte Simion Bărnuţiu, profesorii Aron Pumnul 
şi Nicolae Bălăşescu, avocaţii Avram Iancu, Ioan Buteanu, Florian Micaş, Alexan-
dru Papiu-Ilarian, cîţiva protopopi şi preoţi, ortodocşi şi uniţi.
 Ioan Puşcariu a avut ocazia să cunoască pe tinerii intelectuali moldoveni 
veniţi să ia parte la această Adunare: Vasile Alecsandri, C. Negri, George Sion, 
Lascăr Rosetti. La data de 1 octombrie 1848 a fost numit profesor la şcoala româ-
nească din Braşov-Cetate. În acelaşi timp, s-a înrolat în garda naţională din Bra-
şov, primind rangul de „tribun major”. La 11 noiembrie 1848 noua administra-
ţie românească din Ardeal l-a numit „asesor” (consilier) al districtului Făgăraş şi 
inspector (solgăbirău) al cercului Mândra, unde va rămâne pînă în martie 1849. 
Cu ocazia  numirii în această funcţie, August Treboniu Laurian şi Ioan Bran de 
Lemeny, care l-au propus, i-au schimbat numele din Puşcaşu în Puşcariu, formă 
pe care şi-au însuşit-o şi au preluat-o apoi toţi ceilalţi membrii ai familiei.31
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După înăbuşirea revoluţiei, Puşcariu va îndeplini diverse funcţii în administra-
ţia din districtul Făgăraşului. Şi-a reluat postul de subprefect la Făgăraş, după 
care au urmat alte funcţii încredinţate de autorităţile habsburgice: „comisar 
chesaro-regesc” (pretor) pentru administrarea cercului Perşani (10 ianuarie 
1850), apoi al cercului Viştea de jos (20 ianuarie 1851), adjunct la Judecătoria 
din Deva (20 martie 1851), judecător la Pui, în Ţara Haţegului (31 decembrie 
1851), pretor în cerceul Şercaia, cu sediul la Veneţia de Jos, în districtul Făgăraş 
(21 noiembrie 1854), ca apoi să fie numit „concipist” la Cancelaria aulică tran-
silvană din Viena (7 martie 1861), funcţie pe care o deţine efectiv pînă în 13 
mai 1861. La 25 ianuarie 1862 a fost numit „administrator suprem” (prefect) 
al comitatului Târnava. Din 29 august 1865 pînă în 19 iunie 1867 a îndeplinit 
funcţia de „căpitan suprem” al districtului Făgăraş, deşi n-a putut să se ocupe 
îndeaproape de rezolvarea problemelor româneşti de aici, căci în aceeaşi pe-
rioadă era ales şi deputat în Dieta Transilvaniei.
 După crearea statului dualist austro-ungar, în 1867, Ioan Cavaleriu de Puş-
cariu a îndeplinit alte două funcţii, deosebit de onorante: consilier de secţie 
în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, ca referent pentru problemele 
Bisericii Ortodoxe, ministru fiind baronul Eötvös József, prietenul lui Andrei 
Şaguna (din 4 decembrie 1867), apoi judecător (jude septemvir) la forul judi-
ciar suprem al Ungariei („curia regească”) din Budapesta, din 13 mai 1869. În 
această ultimă funcţie a rămas pînă la pensionarea sa din 1 mai 1890. După 
pensionare s-a retras în Branul natal. Despre activitatea sa în Ministerul Culte-
lor mai jos o să evocăm cîteva aspecte legate de aprobarea Statutului Organic 
al Bisericii Ortodoxe Române. La 10 iulie 1864, Puşcariu a fost decorat cu 
ordinul austriac „Coroana de fier” clasa III, pe baza căreia i s-a acordat – lui şi 
urmaşilor – rangul de „cavaler”. Aşa se explică semnătura sa, de acum înainte, 
Ioan Cavaler de Puşcariu.32

În afară de participarea la evenimentele din 1848, putem nota multe acţiuni 
naţional-politice la care a participat activ Ioan Cavaler de Puşcariu. De pildă, în 
urma unui memoriu al celor doi ierarhi români, mitropolitul Alexandru Şuluţiu 
din Blaj şi episcopul Andrei Şaguna din Sibiu, către împăratul Francisc Iosif I, s-a 
aprobat convocarea unei Conferinţe (Adunări) naţionale a românilor la Sibiu. 
Lucrările acesteia s-au desfăşurat între 13 şi 16 ianuarie 1861, fiind prezidate 
de cei doi ierarhi, cu participarea a 160 de intelectuali români. Ioan Puşcariu 
se număra printre ei, fiind ales notar (secretar) al Conferinţei. S-a decis să fie 
reactivat vechiul „Comitet permanent” – ales la Adunarea de la Blaj din 3/15 
mai 1848 –, din care făcea parte şi Puşcariu. Conferinţa a cerut recunoaşte-
rea românilor ca „naţiune politică” şi „independentă” faţă de celelalte naţiuni, 
precum şi dreptul de a folosi limba română în viaţa publică alături de limbile 
maghiară şi germană.
 Între anii 1863–1864, Puşcariu a făcut parte din Dieta de la Sibiu, formată 
din 125 de deputaţi aleşi şi 40 de „regalişti”, numiţi direct de autorităţile de stat 
dintre români, maghiari şi saşi. În Dieta de la Cluj din noiembrie 1865, Ioan 
Puşcariu, pe atunci „căpitan suprem al districtului Făgăraş”, a fost numit direct 
de Guvernul Transilvaniei, între cei 34 de „regalişti” români. El a făcut parte şi 
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din aşa-numita „Dietă de încoronare” de la Budapesta, din 1867–1868, ales 
din partea districtului Făgăraş. În cadrul acelei Diete, în 1868, Puşcariu a luat 
cuvîntul în cîteva rînduri. De exemplu, cînd a fost pus în discuţie proiectul Legii 
naţionalităţilor, el votînd, alături de alţi deputaţi români, împotriva legii. A luat 
cuvîntul şi în cadrul discuţiilor pe marginea Legii învăţămîntului. De asemenea, 
a luat cuvîntul şi la discutarea Legii privind unirea Transilvaniei cu Ungaria, 
cerînd ca în prealabil să se poarte discuţii cu reprezentanţii naţionalităţilor ne-
maghiare din Transilvania.33

 Reamintim că în timp ce făcea parte din Dieta zisă „a încoronării” de la 
Pesta, mai precis la 4 noiembrie 1867, Puşcariu a fost numit consilier de secţie 
în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii condus de baronul Eötvös József. A lucrat 
ca referent pentru problemele Bisericii Ortodoxe din Ungaria. A deţinut acest 
post pînă în 13 mai 1869. În această calitate, a contribuit efectiv la aprobarea 
Statutului Organic din 1868 de către autorităţile de stat maghiare, în cursul 
anului 1869. „Congresul a aprobat textul revizuit al lui Şaguna, care va deveni 
cunoscut ca Statutul Organic, la 19 octombrie 1868 şi l-a înaintat împăratului 
spre sancţionare. Un comitet al Ministerului ungar al Religiilor şi Educaţiei, sub 
preşedinţia lui József  Eötvös, l-a examinat şi aprobat cu schimbări minore. 
Cea mai importantă dintre acestea specifica dreptul împăratului la „inspecţie 
supremă” asupra chestiunilor bisericeşti şi stipula că paragrafele privind con-
ducerea şcolilor şi folosirea limbii române ca limbă oficială a Bisericii vor trebui 
să se conformeze legislaţiei ocupîndu-se în mod specific de aceste chestiuni. În 
comitet s-a pus problema dacă aceste schimbări şi altele nu necesită supunerea 
din nou a întregului document unui congres naţional bisericesc special pentru 
aprobare înaintea sancţionării lui de către împărat. Cei doi membri români ai 
comitetului – Ioan Cavaler de Puşcariu şi George Ioanovici, amîndoi consilieri 
apropiaţi ai lui Şaguna – au pledat împotriva altor amînări. Ca şi Şaguna, ei 
erau îngrijoraţi de ostilitatea arătată de mulţi politicieni unguri în parlament 
faţă de naţionalităţile nemaghiare şi doreau să evite „complicaţiile”. Ei au ac-
ceptat modificările propuse de minister doar cu condiţia aprobării lor de către 
următorul congres bisericesc regulat. La 28 mai 1869 Statutul Organic a primit 
sancţionarea împăratului. Ţelul pe care şi-l propusese Şaguna în aprilie 1848 
s-a realizat.”34 

 Statutul Organic a încoronat opera bisericească a lui Andrei Şaguna, con-
sacrînd autonomia deplină a Bisericii Ortodoxe Române şi caracterul ei naţio-
nal. Bineînţeles alături de Şaguna mulţi intelectuali români din Transilvania şi 
Ungaria au luptat pentru această cauză. Mulţumită lor s-a ajuns la autonomia 
bisericească. 
 Ioan Cavaler de Puşcariu a fost prezent şi la lucrările Conferinţei din Mier-
curea la 1869. Atunci s-a creat Partidul Naţional Român din Transilvania, în 
frunte cu fostul său coleg Ilie Măcelariu, cînd s-a proclamat ca tactică politică 
„pasivismul” (la care aderaseră şi George Bariţiu, Ioan Raţiu, Visarion Roman 
etc.).35 Conferinţa s-a bucurat de o largă participare: au fost înscrişi oficial 291 
de delegaţi din întreaga Tarnsilvanie. Marea lor majoritate provenea din clasele 
educate: avocaţi, învăţători, preoţi şi oficianţi publici. Delegaţii au dezbătut 
meritele relative ale „pasivismului” şi „activismului” politic. Activiştii prezenţi 
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şi-au apărat cu vigoare poziţia. Iosif Hossu, avocat din Cluj şi membru al dietei 
transilvane în 1865, şi Ioan Cavaler de Puşcariu erau purtătorii de cuvânt al 
activiştilor. Puşcariu a trebuit să admită că deputaţii români din dietele de la 
Cluj şi Pesta nu au realizat prea mult, dar a demonstrat că, cel puţin, s-au făcut 
auziţi. El a socotit că „pasivismul”, oricît de complet ar fi, va da greş, pentru că 
românii nu sînt singurii locuitori ai Transilvaniei; maghiarii şi saşii îşi vor alege 
propriii lor deputaţi, iar dieta va promulga legi indiferent de ceea ce vor face 
ei. În ciuda tuturor argumentelor împotrivă, moţiunea pentru adoptarea „pa-
sivismului” ca politică naţională obţinuse aprobare covîrşitoare la Miercurea.36  
Puşcariu şi alţii – mai ales apropiaţii mitropolitului Andrei Şaguna – n-au fost 
de acord, militînd, în continuare, pentru „activism”, adică pentru participarea 
românilor transilvăneni la viaţa de stat chiar şi în noile condiţii create după 
proclamarea statului dualist austro-maghiar. Ca promotor al „activismului” po-
litic Puşcariu s-a şi retras de la lucrările Conferinţei de la Miercurea, fiind apoi 
atacat în paginile unor ziare româneşti ca Federaţiunea şi Albina, care aderau la 
programul pasiviştilor.37

 În pofida acestui eşec, Puşcariu a militat pentru reluarea „activismului” şi 
în anii următori, deşi calitatea sa de judecător (jude suprem) la Curia regală 
din Budapesta era incompatibilă cu activitatea politică. El îi împărtăşea însă 
lui Şaguna o serie de opinii în vederea reluării politicii activiste, prin mijlocirea 
fratelui său Ilarion. O conferinţă a Comitetului naţional care a avut loc la Sibiu, 
în 5-6 mai 1872, susţinută şi de el, n-a dus la rezultatele scontate. A tipărit 
atunci o broşură în care expunea revendicările româneşti şi care – spera el – 
ar fi trebuit să fie aprobate de un Congres naţional: Cauza română la 1872 cu 
espunerea de principii, dată publicului român spre a le folosi şi a se orienta la 
statorirea unei programe naţionale, Sibiu, 1872. O conferinţă s-a şi întrunit la 
Alba Iulia, în iunie 1872, dar „pasiviştii” au reuşit şi de data aceasta să-şi im-
pună punctul de vedere. Practic, cu această Conferinţă Puşcariu şi-a încheiat 
misiunea politică, în calitate de promotor al „activismului”.
 „A reapărut pe scena politică abia la 14-15 martie 1884, cînd s-a decis, la 
Budapesta, crearea Partidului Moderat Român, iniţiat de mitropolitul Miron Ro-
manul, la care au aderat prea puţini români, majoritatea avînd funcţii de stat. 
Acest partid a adus o nouă sciziune între români, el fiind dezavuat nu numai 
de români, ci chiar şi de cercurile guvernamentale maghiare. Abia în ianuarie 
1905, Puşcariu a avut bucuria să vadă reluarea politicii activiste, decisă de 
Conferinţa Partidului Naţional Român de la Sibiu.”38

Puşcariu a fost unul din animatorii vieţii culturale a românilor din Transilvania 
şi Ungaria în secolul al XIX-lea. Propunerile sale au constituit punctul de pleca-
re al constituirii ASTREI, participînd efectiv la elaborarea statutelor societăţii.39 

Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român 
(prescurtat: ASTRA) a încununuat numeroasele proiecte precedente de con-
stituire a societăţi culturale şi literare care să servească interesele românilor. 
Şaguna, cînd a fost informat că nu se poate lua nici o măsură pînă ce nu vor fi 
examinate statutele societăţii, i-a invitat pe Gerorge Bariţiu, Timotei Cipariu şi 
Ioan Cavaler de Puşcariu să pregătească proiecte separate. El însuşi a întocmit 
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propunerile într-un singur text, pe care le-a depus apoi spre aprobare guver-
nului transilvănean. Răspunsul a fost favorabil. Guvernul a făcut doar cîteva 
modificări minore în proiect. La o întrunirea din 21 martie 1861, prezidată de 
Şaguna, toţi semnatarii petiţiei originare au ratificat amenda şi la 6 septembrie 
împăratul a aprobat oficial crearea societăţii. Întrunirea de întemeiere a ASTREI 
a avut loc la 4 noiembrie 1861. Pînă în 1867 Andrei Şaguna a fost preşedintele 
acesteia.40  Puşcariu a fost membru activ al acestei societăţi, a ţinut prelegeri la 
adunările generale ale acesteia şi a fost membru ordinar al secţiunii istorice. 
După ce s-a pensionat şi s-a retras la Bran, a îndrumat şi a sprijinit activitatea 
despărţămîntului local al ASTREI.
 Ioan Cavaler de Puşcariu a participat activ şi la acţiunile culturale şi biseri-
ceşti din capitala Ungariei. Era prieten bun cu mai multe personalităţi cunos-
cute. A sprijinit scopul lui Iosif Vulcan şi al fraţilor Mocioni pentru constituirea 
Societăţii pentru fond de teatru. Cîţiva ani el a fost cassarul societăţii.
 Puşcariu a fost prezent în viaţa culturală şi prin lucrările sale literare, ling-
vistice, juridice şi mai ales istorice, datorită cărora a fost ales în cel mai înalt for 
culturar-ştiinţific, Academia Română, întîi ca membru onorar (1877), apoi ca 
membru activ sau titular din 1900. 
 El este ales membru onorar şi la Ateneul Român.
 Preocupat de trecutul românilor, Puşcariu a alcătuit studii de istorie, între 
care se disting cele două volume cuprinzînd Date istorice privitoare la familiele 
nobile române (1892, 1895). Volumele sale de amintiri: Reminiscenţie din anul 
1860 (semnat cu pseudonimul Un contemporan) şi Notiţe despre întîmplările 
contemporane (1913) cuprind date despre viaţa politică şi socială a Transil-
vaniei pînă în 1890 şi sînt scrise într-o limbă cursivă, vioaie. S-a implicat şi în 
disputele filologice ale timpului, dar a militat, ca şi Timotei Cipariu şi George 
Bariţiu, şi pentru ortografia etimologică, numită şi cipariană. În anul 1878  a 
tipărit mai multe articole cu titlul Consideraţiuni ortografice, în revista Familia a 
lui Iosif Vulcan.41

 
A decedat în 24 decembrie 1911 la Sohodol. Ioan Lupaş, în necrologul său 
despre Puşcariu, scrie următoarele: „Cariera lui administrativă şi politică ni-se 
prezintă ca una dintre cele mai bogate peripeţii, dar şi în rezultate strălucite. 
Pe altul l-ar fi absorbit cu totul gîndurile carierii administrative ori l-ar fi înghiţit 
vîrtejul schimbărilor politice, cari s-au succedat atît de repede în cei din urmă 
60 de ani. Ioan Puşcariu însă a fost înzestrat cu multă putere de muncă şi 
însemnată energie a voinţii. Oricît de grele şi număroase au fost îndatoririle 
înaltelor oficii ce a ocupat, pe lîngă îndeplinirea acestora, a reuşit să găsească 
totdeauna căile şi mijloacele potrivite spre a-şi îndeplini cu cinste şi datoriile 
faţă de poporul din care a ieşit, faţă de credinţa şi cultura acestui popor.
 În privinţa aceasta Puşcariu pare a fi urmat sfatul pe care i-l dăduse Şaguna 
într-o epistolă, în care îl lăuda, că are „logică bine fundată” şi îi spunea urmă-
toarele: „inteligenţa română întreagă din Ardeal a fost desperată la denumirea 
ta de comite suprem… Omul e o creatură mizerabilă, dacă nu se foloseşte de 
independenţa sa personală: atunci în deşert se va lupta pentru independenţa 
sa socială şi civilă.” Partida contrară „identifică patriotismul cu ungurismul”. De 
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aceea te-a ales comite suprem, căci te-a crezut, că „ai fost însufleţit de treaba 
ungurismului”. „Frate, arată acestei partide greşeala sa cea colosală şi deschi-
de-i ochii, ca să ştie ce e patriotismul adevărat. Astăzi vorbim înaintea Europei, 
nu înaintea a 5 milioane de Unguri.”
 (…) Puşcariu a lucrat întocmai. A căutat totdeauna calea patriotismului 
adevărat. Fără a face mult zgomot în jurul numelui său, fără a crede, că cu 
vorbe mari şi răstite ar putea cineva să scoată lumea din ţîţîni, el şi-a dat tot-
deauna silinţa să înţeleagă deplin realitatea împrejurărilor, şi edificînd pe ea ca 
pe o temelie sigură, să facă pentru neamul său, chiar în calitate de funcţionar 
al statului, tot binele de care era capabil.”42

Partenie Cosma (1837–1923)

Partenie Cosma s-a născut la 12 februarie 1837, în familia unui cojocar din Be-
iuş. A urmat gimnaziul în localitatea natală, pe care l-a absolvit în anul 1855. La 
vîrsta de 18 ani se înscrie la teologia din Arad, însă după trei trimestre abando-
nează studiile şi, în 1857, se înscrie la facultatea de drept din Pesta. În timpul 
studenţiei, în capitala ungară lucrează la cabinetul de avocatură al lui Emanuil 
Gojdu, este cantor la biserica greco-românească de pe piaţa Petőfi din Pesta şi 
a scria pentru ziare importante ale intelectualităţii româneşti precum Telegraful 
Român şi Concordia, intervenind cu relatări despre activitatea Parlamentului 
din capitala ungară. A participat cu alţi studenţi colegi la fondarea Societăţii 
„Petru Maior”, fiind primul preşedinte ale acesteia.43 În 1861 termină studiile 
de drept şi îşi ia diploma de avocat în drept comercial şi cambial la Facultatea 
de drept din cadrul Universităţii din Budapesta. Practica judiciară a făcut-o în 
biroul marelui avocat Emanoil Gojdu, fiind şi secretar particular, continuînd 
relaţiile pînă la sfîrşitul vieţii acestuia. Pertenie Cosma a devenit membru în 
Reprezentanţa Fundaţiei Gojdu în 1889.44

 Despre Gojdu Partenie Cosma a scris următoarele în Enciclopedia Română: 
 „Gojdu trăia simplu şi igienic. El bea numai apă. Era mîndru de originea 
sa de român ortodox şi asta o manifesta oriunde i se dădea ocaziunea, atît cu 
cuvîntul, cît şi cu fapta.Ceea ce nu era lucru mic atunci şi nu este lucru mic 
nici astăzi în Pesta, casa lui atît nainte cît şi după 1848 era recunoscută de 
casă românească, unde toţi Românii erau bine primiţi şi sprijiniţi. În cancelaria 
lui advocaţială aplica numai tineri Români. Trăiesc încă mulţi din acei tineri 
universitari de odinioară, cari Duminicile şi serbătorile după amiazi vara le pe-
treceau în vila lui Gozsdu, unde fără nici o invitare erau bineprimiţi şi ospetaţi. 
Gozsdu îşi petrecea cu ei, glumea şi cînta cu ei cîntece naţionale, însufleţindu-i 
pentru idealuri naţionale. Era unul din acei rari bătrîni din Ungaria, cari aveau 
ferma speranţă în viitorul naţiunei române…”45

 Emanuil Gojdu este unul dintre membrii fondatori ai Şcolii de Arte şi Me-
serii din Budapesta, deschisă la 1846, instituţie care în 1871 va deveni Uni-
versitatea Tehnică Regală Maghiară.46 În 1862 studenţimea română din Pesta 
îl sprijină cu bani pe viitorul pictor Nicolae Popescu sosit în capitala Ungariei 
pentru studii. Acesta este recomandat lui Emanuil Gojdu care, în calitatea sa de 
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membru fondator al Şcolii de Arte şi Meserii, intervine cu toată autoritatea şi 
Nicolae Popescu este înscris la cursuri. Un fost student bihorean îşi reaminteşte 
despre acest fapt în paginele Viitorulului din Pesta, în felul următor:
       „Nu pot a nu-mi aduce aminte de o altă faptă frumoasă, umanitară a ti-
nerilor români din Budapesta, care revarsă o lumină foarte favorizată pentru 
cugetele şi simţămintele lor.
 A venit odată de la Timişoara un tînăr român la Partenie Cosma, acărui 
cvartir era primul „Hotel” al tinerilor veniţi la Pesta, spunînd, că el este pictor 
şi ne mai avînd ce să înveţe la Timişoara, ar dori să se perfecţioneze în arta 
picturei la Conservatoriul de pictură din Budapesta. Sărac cum era, fără nici un 
cruceriu în pungă, tînărul nostru fu primit cu mare bucurie, aflînd pe un tînăr 
român pe o altă carieră de artă, pe care pînă acuma n-a umblat nici unul.
      Acest tînăr a fost Nicolae Popescu.  
      Partenie Cosma, care vorbea puţin, dar făcea mult pentru colegii săi tineri 
români, a şi făcut deloc o colectă spre ajutorarea acestui tînăr talentat; apoi 
a mijlocit prin Emanuil Gozsdu, ca Popescu să capete instrucţiune gratuită în 
Conservatoriu. Aceasta însă nu era destul pentru susţinerea lui Popescu. Cos-
ma deci a făcut, ca fiecare jurist român, fie a fi fost oricît de sărac, s-a deoble-
gat a da pentru Popescu 50 cr. la lună, prin ce  pictorul nostru devenise la un 
ajutoriu lunar de circa 24 fl., iar cvartir avea la Partenie Cosma.
 Popescu, făcîndu-şi studiile cu multă sîrguinţă, timpul său liber l-a folosit 
pentru facerea unei icoane bisericeşti intitulată „Întoarcerea lui Saul”şi acest 
prim op frumos al său un concept independent, l-a oferit tinerimei române 
din Budapesta, în semn de recunoştinţă, tinerii însă, voind a păstra aceasta 
icoană frumoasă cu culori în ulei, au donat asemenea în semn de adevărata 
stimă reverenţia Dlui Ioanichie Miculescu, care şi astăzi păstrează în odăile sale 
primul op a renumitului pictor român Nicolae Popescu.
 El abia după un an şi jumătate şi-a finit studiile sale în Pesta, avînd a le 
continua la Viena. Ei bine ! dar de unde paralele necesarie?
 Partenie Cosma a ştiut să ajute şi aicea. El adecă văzînd la doamna Haica, 
soacra Dlui Dr. Aurel Maniu portretul scobit în oţel a lui Mihai Viteazul, a cerut 
acest portret frumos spre a-l putea întrebuinţa spre un scop filantropic.
 Cosma a şi făcut contract cu renumitul sculptor din Pesta, Rohu, spre a de-
copia portretul lui Mihai Viteazul în cel puţin 1000 de exemplare şi să-l şi pă-
rească pe hîrtie fină. – Aceasta s-a şi realizat peste cîteva săptămîni, şi – lumea 
română din Budapesta fu inundată cu portrete d-alui Mihai Viteazul, constînd 
exemplariul 1 fl. v. a. şi a avut o trecere atît de mare, cît din venitul curat pictoru-
lui nostru i s-a dat succesive aproape la 700 fl. ajutoriu, care i s-a trimis la Viena.
      Încît ştiu eu, pe pictorul nostru, care făcuse deja progres admirabil în arta 
de pictură, în Viena l-a luat sub scutul său B. G. Popovits, comerciant de nume 
bun şi român zelos. De la Viena s-a dus apoi Popescu la Roma pe spesele 
mecenatului său, Mocioni, de unde şi reieşi ca  artist admirat  de la care şi la 
expoziţia universală din Viena la anul 1873 au fost expuse două icoane mi-
nunate, admirate şi binecuvîntate chiar de cătră Sfinţia Sa Piu al X. Papa de la 
Roma. Prin moartea lui grabnică urmată pe la anul 1878, românii au pierdut în 
Popescu un luceafăr puternic de pe orizontul artei de pictură.
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 Vedeţi, cum lucrau şi cum se însufleţeau înainte de 25 ani tinerii români 
din Budapesta pentru tot ce era frumos, nobil, folositor şi naţional!„47

În 1863 Partenie Cosma se reîntoarce în Beiuş, unde-şi va deschide un birou 
avocaţial, în scurt timp fiind recunoscut ca un bun jurist. Deşi ortodox, el era 
ales de către episcopia greco-catolică din Oradea ca avocat al domeniilor epi-
scopale. 
 S-a căsătorit de două ori. Partenie Cosma, în timpul studiilor la Budapesta, 
a cunoscut-o pe prima sa soţie, Irma Stupa, fiica lui George Stupa48, unul dintre 
cei mai cunoscuţi farmacişti români din capitala ungară (şi el membru al Re-
prezentanţei Fundaţiunii Gojdu şi al conducerii bisericii greco-române). Prima 
sa căsătorie a avut loc în anul 1866 cu Irma Stupa49 cu care a avut doi copii: 
Eugenia, decedată la vîrsta de 6 luni, şi Gheorghe, decedat la vîrsta de 4 ani. 
Prima soţie a decedat în floarea vieţii sale.
 În 7 iunie 1874, Partenie Cosma s-a căsătorit a doua oară cu Maria Roman 
din Mizieş, înrudindu-se astfel cu Miron Romanul, episcopul Aradului. Din 
această căsătorie s-au născut cinci copii: Lucia, Hortensia, Minerva, Remus şi 
Romul.50 
 Doi ani mai tîrziu, Miron Romanul este ales mitropolit. La insistenţele lui, 
familia Cosma se mută la Sibiu în 1876, pe atunci centrul politic şi cultural al 
românilor din Transilvania. Aici Cosma şi-a deschis un cabinet de avocatură 
şi beneficiind de prestigiul cîştigat în Bihor şi de legăturile de rudenie cu mi-
tropolitul, evoluează rapid în rîndurile intelectualităţii româneşti. În această 
perioadă se pune la cale înfiinţarea institutului de credit „Albina”, pentru care 
se ocupă de strîngerea subscripţiilor de acţiuni din zona Beiuşului, apoi devine 
avocat al acesteia. Printre primele măsuri pe care le-a luat ca avocat al băncii 
a era reorganizarea biroului juridic şi rezolvarea numeroaselor procese pe care 
institutul le avea cu foştii debitori. Prin natura problemelor pe care le înfruntă, 
călătoreşte mult prin tot Ardealul şi are ocazia să cunoască îndeaproape reali-
tăţile economice ale românilor. 
 După moartea lui Visarion Roman, creatorul Băncii ALBINA, în anul 1885, 
Partenie Cosma este numit directorul băncii. Sub conducerea lui Partenie Cos-
ma, banca s-a consolidat financiar, prestigiul ei crescînd în toată Transilvania şi 
în Banat, deschizîndu-se filiale în Mediaş, Tg. Mureş, Lugoj şi în alte localităţi. 
Banca a contribuit considerabil la emanciparea economică a ţăranilor români, 
cumpărînd mari suprafeţe de pămînt mai ales de la grofii maghiari, suprafeţe 
pe care le-a vîndut ţăranilor sub forma creditului ipotecar, lucru care nu a 
scăpat atenţiei autorităţilor maghiare. Sub conducerea lui Partenie Cosma, din 
beneficii se repartizau anual sume importante în scopuri de binefacere. Astfel 
au contribuit cu suma de 10 mii de coroane la construirea Catedralei din Sibiu, 
el participînd direct la adunarea fondurilor necesare, fiind sufletul realizării 
proiectului iniţiat de Şaguna, lucru recunoscut cu ocazia sfinţirii catedralei în 
anul 1906.51 
 De asemenea, a contribuit cu importante sume la construirea Muzeului 
Asociaţiunii, a Institutului teologic (Academia Andreiană), a numeroase bise-
rici şi şcoli; a sprijinit financiar ASTRA, a acordat burse studenţilor. O mare 
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realizare era înfiinţarea unei cantine, numită Masa Studenţilor, unde primeau 
un prînz gratuit numeroşi elevi care studiau în Sibiu la liceul maghiar de stat. 
Aceşti elevi stăteau în „gazdă în Sibiu” şi mîncau de regulă hrana rece adusă 
în „traistă” de către părinţi cînd veneau la oraş. La această masă au mîncat şi 
elevii Octavian Goga, istoricul Ioan Lupaş şi alte personalităţi.52 
  O intensă activitate a depus Partenie Cosma pe tărîm bisericesc, partici-
pînd la redactarea Statutului Organic, a Normativelor, regulamentelor şi in-
strucţiunilor privitoare la organizarea şi guvernarea bisericii, timp de 50 de 
ani făcînd parte din toate corporaţiile bisericeşti. Numele lui este încrustat în 
marmură în partea dreaptă la intrarea în Catedrală, ca membru în Consistoriul 
Arhidiecezan.53

 Prin activitatea sa devine foarte cunoscut în rîndul românimii bihorene, în-
cît în 1872 este ales pentru prima dată deputat în circumscripţia Beiuşului din 
partea Partidului Naţional Român. Pînă în 1881 era reales de două ori. În Dieta 
maghiară a luat de numeroase ori cuvîntul şi a susţinut interesele românilor. A 
jucat un rol important în unificarea Partidului Naţional Român, iar în 1881 a 
fost primul preşedinte al partidului astfel unificat.54

 Contribuţia bănească a lui P. Cosma era foarte mare, mai ales la construi-
rea Catedralei Ortodoxe din Sibiu şi la lucrările de la clădirile Facultăţii de Te-
ologie „Andrei Şaguna”, om al faptelor şi al gîndirii de perspectivă, organizator 
şi conducător desăvîrşit. Din realizările sale, mai amintim şi înfiinţarea „Soli-
darităţii”, asociaţiea Instituţiilor financiare româneşti din Ardeal, din 1907 şi a 
Revistei Economice, prima revistă de specialitate economică. A înfiinţat Şcoala 
de Arte şi Meserii, Şcoala Primară de Fete, a sprijinit introducerea electricităţii 
alături de dr. Carll Wolf, precum şi realizarea căilor ferate Sibiu-Turnu Roşu, 
Sibiu-Vinţ. A colaborat şi la ASTRA, făcînd parte din conducere ajutînd, de 
asemenea, cu mari sume de bani. A finanţat ziare, reviste, biblioteci şcolare 
etc.
 A sprijinit-o pe soţia sa la înfiinţarea Reuniunii femeilor române din Sibiu, la 
înfiinţarea Şcolii Civile de Fete cu internat ridicată de ASTRA, la crearea şcolii 
de Industrie Casnică şi a Şcolii de Menaj condusă de Maria Cosma. Ajută orga-
nizarea Expoziţiei Etnografice de la Sibiu în 1881.

În casa lui au avut loc întîlniri cu marile personalităţi ale vremii, mai ales după 
ce Octavian Goga s-a căsătorit cu fiica sa cea mai mică, Hortensia Cosma.
 La începerea Primului Război Mondial, familia trece Carpaţii şi după ne-
numărate peripeţii ajunge în Italia, stabilindu-se la Genova, unde participă la 
organizarea Legiunilor Române din Italia, sub preşedinţia lui Tache Ionescu. În 
1919 se reîntoarce, găsind ţara reîntregită.
 P. Cosma, apărătorul neînfricat al dreptului naţiunii române a supravieţuit, 
fiind printre puţinii conducători de vîrsta sa care au reuşit să fie martori la reali-
zarea unităţii naţionale. A fost numit membru al Ordinului Coroana României, 
în grad de „Mare Cruce”. A trecut în eternitate în 22 septembrie 1923, la Căli-
măneşti, fiind înmormîntat la Sibiu, făcîndui-se funeralii naţionale.

Partenie Cosma a trăit în cea mai frămîntată perioadă din istoria Transilvaniei, 
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fiind unul din fruntaşii români care au contribuit la făurirea acestei istorii. A 
luptat pentru dreptatea socială, economică şi politică a românilor, rămas în 
memorie ca strălucit ctitor al organizării economice, juridice şi financiare a 
Transilvaniei.
 Cele mai cunoscute merite ale lui P. Cosma sînt legate de lupta pentru 
organizarea creditului în Transilvania, continuînd şi desăvîrşind opera începută 
de Visarion Roman, în 1872, prin înfiinţarea Institutului de credit şi economie 
„Albina”, pe care l-a condus ca director executiv mai bine de treizeci de ani.

Dr. Iosif Gall (1839–1912)

Iosif Gall în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost una din cele mai dis-
tinse personalităţi ale politicii, luptei naţionale şi bisericii româneşti ortodoxe 
şi un binefăcător entuziast al ei. A promovat apoi cu o dărnicie rară toate acţi-
unile româneşti.

S-a născut în Cluj în 1839, ca fiul protopopului Grigore Gall. A studiat întîi 
în Cluj, apoi în Viena, unde a primit diploma de doctor în ştiinţile juridice în 
1861. După o practică avocaţială de un an a intrat la cancelaria aulică transil-
vană în Viena, de unde în 1867 a fost transformat la ministerul de justiţie un-
gar, de acolo la tribunalul suprem transilvănean, apoi la secţiunea ardeleană a 
septemviratului şi în fine la Curtea de casaţie din Budapesta, unde a funcţionat 
în calitate de consilier pînă la 1881.
 „Demisionînd din postul din urmă a fost decorat cu ordinul Coroana de 
fier cl.III şi a trecut pe cariera politică, fiind ales deputat în circumscripţia Re-
caş din Banat, unde are o mare proprietate de pămînt. În aceste vremi de 
frumoase lupte româneşti, cînd bărbaţii conducători ai noştri se convinseră 
pe deplin, că o colaborare cu ungurii este făcută cu neputinţă chiar prin spi-
ritul lor de intoleranţă şovină, I. Gall nu-şi pierduse însă toate speranţele şi a 
făcut încercarea îndrăzneaţă de-a iniţia o propagandă cu scopul unei apropieri 
române-maghiare.”55

 Sprijinind orientarea politică a mitropolitului Miron Romanul, precum şi 
înfiinţarea Partidului Moderat Român56 a înfiinţat în 1884, la Budapesta ziarul 
Viitorul care însă n-a avut nici un răsunet în opinia publică românească. Progra-
mul acestui partid a fost identic cu programul Partidului Naţional de la 1881, 
cu excepţia punctelor referitoare la autonomia Transilvaniei şi la reforma elec-
torală pe baza sufralui universal. 
 Deputaţii moderaţi de pe acele vremuri, au intrat, împreună cu conducă-
torul lor, în partidul guvernamental, avînd aici numeroase ocazii de a se con-
vinge de reacredinţa politicei şovine, special de reacredinţa primului ministru 
Coloman Tisza, care n-a dat nici o atenţiune serioasă dezideratelor deputaţilor 
români moderaţi. În asemenea împrejurări ei au trebuit să încerce deziluzii 
amare, iar ziarul Viitorul a fost desfiinţat după o existenţă de abia doi ani.
 Totuşi, considerăm că merită să prezentăm revista Viitorul. Era o gazetă po-
litică, economică şi literară. Apărea la Budapesta, de trei ori pe săptămînă, de 
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la 20 decembrie 1883 – pînă în 12 aprilie 1885. Primul redactor responsabil a 
fost Zamfir C. Rozescu, înlocuit în martie 1884 de dr. Corneliu Diaconovichi.
 În martie 1884 se înfiinţează un nou partid politic, Partida Naţională Ro-
mână Moderată, al cărei preşedinte devine mitropolitul Miron Romanul, iar 
secretar este numit Gheorghe Şerb, înalt funcţionar la Curia regească din Bu-
dapesta. Se întocmi şi o Programă, care prevedea respectarea legilor statutului, 
participarea la alegeri şi extinderea activismului şi în Transilvania. Viitorul, care 
apărea la Budapesta, deveni oficial organul de presă al noului partid. Membrii 
întemeietori ai acestui partid erau: Miron Romanul, Iosif Gall, Gheorghe Şerb, 
Sigismund Catoca, Ludovic Csato, Atanasie Cimponeriu, Gerard Venter şi al-
ţii.57

 Avînd deviza „Activitate şi legalitate. Dreptate şi frăţie”, Viitorul îşi propu-
nea să apere drepturile românilor din Transilvania şi Ungaria pe cale legală, 
respectînd constituţia şi urmărind să colaboreze, pe terenul politicii, cu ungu-
rii. În paginile rezervate activităţii culturale şi literare, ziarul publică ştiri şi dări 
de seamă de la adunările şi manifestările artistice ale societăţilor studenţeşti 
române din Budapesta sau de la şedinţele Societăţii pentru fond de teatru 
român. Colaborează aici At. M. Marienescu, I. de la Buceci [Ioan Puşcariu], 
Catone Indoleanu, Alexiu Solymosi, Matilda Cugler-Poni, P. Oprişor.
 Urmărind cu interes viaţa culturală din Bucureşti, Viitorul reproducea, în-
deosebi din Românul, articole de istorie semnate de A. D. Xenopol şi Gr. G. 
Tocilescu, rezumatele conferinţelor lui Bogdan Petriceicu Haşdeu. Paginile de 
literatură originală sînt mediocre. Un interes deosebit este arătat literaturii cla-
sice maghiare şi în special lui Petőfi.58 

 Iosif Gall, ca mare proprietar, a fost susţinător al activităţii băncilor româ-
neşti, în calitate de acţionar şi mebru fondator al acestora. Astfel, alături de 
familia Mocioni, se numără printre întemeietorii bîncii „Timişana” (1885), iar 
mai tîrziu printre acţionarii şi fondatorii „Băncii Generale de Asigurare” din 
Sibiu (1911).59 
 La 1887 Iosif Gall a fost numit membru al casei magnaţilor, care l-a ales 
notar. El este al doilea notar român în casa magnaţilor, cel dintîi a fost Emanuil 
Gojdu în 1861.60

De la bun început s-a interesat şi de soarta Bisericii sale şi a ajutat şi cu banul 
toate iniţiativele ei. A luat parte la multe din sinoadele şi congresele acestei 
biserici şi a fost un om foarte religios, care ţinea cu tot sufletul de legea sa 
străbună. 
 Ca fiu de protopop, dr. Iosif Gall, toată viaţa sa, a rămas ataşat Bisericii 
Ortodoxe Române, şi pe care a sprijinit-o din toate puterile. A  luat parte şi 
la primul Congres Naţional Bisericesc (1868) prezidat de Andrei Şaguna, în 
care s-a dezbătut şi s-a votat Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române 
din Transilvania şi Ungaria; a primit cu satisfacţie însărcinarea de a duce mai 
departe lucrările referitoare la înfiinţarea enoriei române ortodoxe din capitala 
Ungariei începute de Atanasiu Cimponeriu.
 După multă muncă organizatorică cu aprobarea poliţiei la data de 11 mar-
tie 1900 s-au putut întruni românii ortodocşi din Budapesta şi din împrejurimi 
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într-o adunare, care a avut loc la hotelul „Angol királyné”, „în afacerea consti-
tuirii de parohie matră”.
 Semnificaţia şi importanţa acestei adunări o descrie cu multă vervă dr. Iosif 
Gall care, în calitate de preşedinte, precizează că „…ne-am adunat azi, ca să 
punem temeliile unui adăpost, unde să păşească cu mărire dulcea noastră lim-
bă şi de unde numai odată cu viaţa se va putea depărta...Ne-am întrunit azi, 
ca să clădim o sfîntă biserică pentru familiile şi băieţii noştri, care stau aicea ca 
o turmă risipită. Ştie toată lumea că românului cele mai scumpe odoare sînt: 
biserica şi limba, pentru înflorirea lor toţi ne unim pururea…”
 Biserica română din Budapesta care în sfîrşit s-a fondat în 1900 (mai jos o 
să prezentăm şi detaliile constituirii acesteia) a avut un cor foarte bine organizat 
şi reuşit. Iosif Gall a susţinut de multe ori actvitatea acestuia.61

 Iosif Gall a fost şi un mare mecenat care a ajutorat multe iniţiative, instituţii 
româneşti. A sprijinit stundenţimea din Budapesta şi Societatea „Petru Maior”. 
La jubileul de 50 de ani de la înfiinţarea acestuia a donat 200 de coroane.62 S-a 
înscris ca mebru fondator cu 100 Fl la Societatea pentru Fond de Teatru Român, 
constituită în 1870 la Budapesta.63

 Exista Fondul cultural al diecezei Aradului, care avea menirea de a salva şco-
lile române confesionale în comune, unde din pricina sărăciei era absolut cu 
neputinţă a le susţine în condiţiile impuse de articolul de lege XXVII din 1907 
(Lex Apponyi). La acest fond, Iosif Gall din Budapesta, fost deputat parlamen-
tar, membru în casa magnaţilor, a contribuit cu suma de 10.000 coroane.64 Au 
mai dăruit pentru acest fond spre ex.: Emil Babeş, avocat în Budapesta  200 
cor., Victor Popovici, preot în Bichişciaba 100 cor., Gheorghe Sidu, proprietar 
în Budapesta 300 cor., Gherasim Raţ, consilier ministerial în Budapesta 125 
cor., Andrei Bogdanov, epitrop în Bichişciaba  50 cor.,  Ilie Voniga, econom în 
Giula  50 cor., Iuliu Chirilescu din Chitighaz 50 cor.65 
Iosif Gall a fost decorat şi cu crucea de mijloc a ordinului Francisc Iosif.
 Timp îndelungat era mereu bolnav, cu toate acestea a participat la şedinţe-
le sinodului eparhial din Arad şi la şedinţele Reprezentanţei Fundaţiei Gojdu a 
cărui membru era din anul 1870.
 A decedat în 1912 la Budapesta, dar a fost înmormîntat la Cluj în cripta 
familiară.66

 Prin căsătorie Dr. Iosif Gall a ajuns la o avere serioasă. După decesul său, 
despre împărţirea averii sale se relata şi în presa vremii: 

„Scrie F.P.R. din Budapesta: Aflăm că la notarul public dr. Rónay, de faţă fiind 
din partea românilor Nicoale Zigre, secretar mitropolitan, şi P. Cuv. Sa proto-
singhel Ghenadie Bogoevici, ca reprezentant al comunităţii bisericii ortodo-
xe române din capitală, – s-a făcut împărţirea averei rămase de la regretatul 
dr. Iosif Gall, membru în casa magnaţilor. Fiindcă soţia regretatului a fost de 
origine sîrbă, batrînul Gall a ţinut seamă de dorinţa tovarăşei sale de viaţă şi 
conform testamentului său, averea lăsată a fost împărţită în părţi egale între 
cele două biserici gr.or. române şi sîrbe. Fiecare a primit 300.000 cor., care 
avere se va administra de cătră mitropolie, ca „Fundaţiunea Ecaterina şi Dr. 
Iosif Gall” şi va servi pentru stipendii. Alte 16.000 coroane au fost lăsate pentru 
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zidirea unei biserici ort.române din Budapesta, în fanciare „Albina” cari împre-
ună cu cele 4.000 date în acelaş scop de dr. Gall cînd era în viaţă, fac 20.000 
coroane.”67

Gheorghe Şerb (1850–1913)

Gheorghe Şerb s-a născut la Beiuş în 1850 unde părintele său Teodor Şerb68 
(în urmă comite suprem şi jude la Curia din Budapesta) a fost pe timpul acela 
şeful administraţiei cercuale.
 Studiile gimnasiale şi cele universitare le-a făcut în Budapesta, unde la 
1876 a obţinut diploma de avocat. Încă înainte de a face censura de advocat, 
la 1871 a intrat în serviciul statului şi a fost numit concipist întîi la ministerul de 
agricultură, apoi la cel de comerţ. Cinci ani a servit în această calitate. 
 În 1876 Gheorghe Şerb face public că şi-a deschis Cancelaria advocaţială 
în Budapesta, în strada Şerpelui (Kígyó utcza, Schlaugengasse) nr. 6.69 
 Tot în 1876 a candidat şi a fost ales deputat în cercul Zorlenţul mare, în 
comitatul Caraş-Severin. În mai multe rînduri a fost ales în această circumscrip-
ţie. Ca deputat aparţine partidului liberal. Şi ca atare face parte din comisiunea 
pentru apărarea militară, fiind totodată şi raportorul ei. Începînd din 1877 este 
totdeauna ales în delegaţiune, unde e raportorul subcomisiunii financiare.
 Din 1877 a fost ales deputat la sinodul bisericesc din Caransebeş, precum 
şi la congresul naţional bisericesc din Sibiu. 
 În 1870 e ales membru al administraţiei Fundaţiei Gojdu. Vreo 20 de ani a 
funcţionat şi ca avocatul acestei fundaţii. Gheorghe Şerb a conlucrat la Funda-
ţia Gojdu în perioada 1870–1913.70 
 În 1903 Gheorghe Şerb a fost denumit consilier de curte.71 
 Decenii de-a rîndul a luat parte în lupta şi mişcarea naţional-culturală a ro-
mânilor din Ungaria. A fost membru fondator în multe asociaţii. Timp îndelungat 
era cassarul Societăţii pentru Fond de Teatru Român. În 1909 a dăruit suma de 
4.000 coroane pentru zidirea internatului de fete al „Reuniunii femeilor române 
arădene”.72 A sprijinit constant Societatea „Petru Maior” din Budapesta.  
 Împreună cu Iosif Gall a făcut demersuri pentru înfiinţarea parohiei române 
din Budapesta. În 1910 Şerb a oferit o sumă de 20 mii coroane fondului pentru 
ridicarea unei biserici române ortodoxe în Budapesta.73 
 Aproape patruzeci de ani a stat  în serviciul vieţii publice, ca funcţionar, ca 
deputat în cameră, la congres şi la sinod, ca membru al administraţiei Fundaţi-
ei Gojdu, ca avocat. A ţinut necontenit să fie un fiu credincios al neamului, al 
patriei şi al bisericii. Era unul dintre personalităţile care au activat şi luptat pe 
multe căi pentru cultura şi limba română din Transilvania şi Ungaria. A decedat 
în 1913.

Ghenadie Bogoevici (1862–1933)

Precum am amintit mai sus, comunitatea bisericească ortodoxă română „inde-
pendentă” din capitala Ungariei a fost întemeiată în anul 1900. „Independen-
tă” în sensul că, pînă ce românii ortodocşi din Budapesta au ajuns să aibă paro-
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hia lor proprie, au trecut aproape două secole, timp plin de lupte şi frămîntări 
între confraţii greci, macedoromâni şi românii băştinaşi.
 La început, ortodocşii trăiau într-o singură comunitate bisericească, înte-
meiată de greci şi macedoromâni, denumită „biserică greco-valahă”, din care 
în urma multor neînţelegeri, macedoromânii şi românii băştinaşi, în anul 1888, 
la moartea ultimului preot român Ioan Miculescu, au fost excluşi de către greci, 
fiind astfel nevoiţi să-şi întemeieze o comunitate bisericească proprie.
 După o mulţime de proteste prezentate Ministerului Cultelor şi chiar îm-
păratului de către credincioşii români excluşi şi după decizia negativă cu Nr. 
26.132/1890 a Ministerului Cultelor, rămasese doar o singură soluţie: înfiinţa-
rea unei parohii ortodoxe române, independentă de cea greacă.74

 După ce protestele nu au adus rezultatul dorit, românii intelectuali grupaţi 
în jurul lui Atanasie Cimponeriu şi al lui dr. Iuliu Puşcariu, au făcut toate deme-
rsurile pentru constituirea unei parohii noi. Adresîndu-se Episcopiei din Arad, 
au cerut să li se acorde dreptul de a înfiinţa o parohie nouă.
 Consistoriul arădean, în şedinţa sa din 15 decembrie 1890, s-a ocupat de 
această doleanţă, dar numai în principiu.75 Rezoluţia consistoriului nu i-a sa-
tisfăcut pe solicitanţi. În anul 1891, au înaintat o nouă petiţie, cu rugămintea 
de a se rezolva problema arzătoare a românilor ortodocşi din capitală, care au 
rămas fără biserică şi fără preot.
 După multe tărăgănări, în fine, cu aprobarea prealabilă a autorităţilor com-
petente, la data de 11 septembrie 1900, s-au putut întruni românii din capitală 
într-o adunare la Hotelul „Angol királyné” în vederea constituirii în parohie. La 
acest eveniment au fost prezenţi 44 capi de familie, precum şi reprezentanţii 
tineretului universitar. Şedinţa a fost prezidată de dr. Iosif Gall, vestitul jurist 
şi membru al Casei magnaţilor. Adunarea a hotărît înfiinţarea porohiei noi şi 
a ales  membrii comitetului parohial, printre care îi amintim pe: dr. Emil Ba-
beş, Ioan Candidachi, dr. Victor Cupşa, dr. Augustin Dumitrean, dr. Iosif Gall, 
dr. Iuliu Puşcariu, Silviu Suciu, Gherasim Raţ, Paul Todorescu şi dr. Gheorghe 
Şerb. Epitropi sunt aleşi, cu unanimitate, domnii George Rădulescu şi George 
Liuba. De preot a fost ales Ghenadie Bogoevici.

76
 S-au oferit şi ajutoare pentru 

bunul demers al parohiei. 
 În lipsa unui spaţiu propriu, pînă la asigurarea resurselor materiale pentru 
cumpărarea unui teren potrivit şi pentru ridicarea unei biserici, la cererea 
comitetului parohial, reprezentanţa „Fundaţiei Gojdu” s-a învoit ca, în mod 
provizoriu, capela să fie adăpostită în imobilul din str. Holló nr. 8. Aici a fost 
asigurată şi casa parohială. Capela a fost sfinţită la 25 noiembrie 1900, în pre-
zenţa unui număr mare de enoriaşi din capitală. Serviciul divin a fost celebrat 
de episcopul Iosif Goldiş, asistat de vicarul Vasile Mangra, protosincelul Ignatie 
Pop, preotul Ghenadie Bogoievici şi diaconul Iustin Suciu.77 
 După înfiinţarea noii comunităţi bisericeşti, comitetul parohial a făcut de-
mersurile necesare pentru a obţine teren potrivit construirii bisericii. Mitropolia 
de la Sibiu a şi aprobat ca prin vînzarea clădirii din str. Holló şi prin donaţiile 
credincioşilor să se creeze un fond în acest scop. S-au făcut colecte, încît la 
sfîrşitul anului 1915, suma s-a ridicat la circa 80.000 de coroane. Cei dintîi care 
au contribuit la colectă au fost domnii dr. Iosif Gall şi dr. Gheorghe Şerb, ambii 
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au semnat cîte 20.00 coroane. Lista celor ce-au deschis colecta pentru zidirea 
bisericii s-a întregit: Consistoriul din Arad 25.000 cor; Ioan Kanidaky, mare 
proprietar 2.000 cor; Gerasim Raţ, consilier min. în pensie 1.000 cor; Gh. Bo-
goevici protosincel-paroh 1.000 cor; G. Bădescu, mare proprietar 1.000 cor; 
dr. Aug. Dumitreanu, medic 800 cor; George Deruzi, consul general 500 cor; 
George Sida, proprietar 500 cor; Banca „Bihoreana” 500 cor; Dimitrie Biră-
uţiu, prorietar de tipografie 500 cor. La aceasta s-a adăugat suma de 17.000 
coroane lăsată prin testament de către Gherasim Raţ pentru zidirea bisericii.78 
În timpul primului război mondial banii s-au devalorizat. Văzînd situaţia ma-
terială nesigură a parohiei, primăria capitalei a ezitat să ofere un teren liber 
pentru construirea bisericii.
 În 1905, a început procesul dintre românii şi grecii din capitală în privinţa 
despărţirii lor din 1888. Procesul a durat pînă în anul 1909 cînd, prin sentinţa 
definitivă a judecătoriei, românii şi-au pierdut tot dreptul asupra bisericii de pe 
malul Dunării, care şi-a redobîndit astfel caracterul grecesc.79

 
Primul preot al capelei ortodoxe române din Budapesta (constituită în 1900) 
a fost Ghenadie Bogoevici. S-a născut în 18 ianuarie 1862, în comuna Bănia 
jud. Caraş Severin, din familie veche preoţească. Tatăl său, Ioan, a fost parohul 
comunei Bănia. Numele original al familiei a fost Brebu, dar fiind înaintaţii săi 
sub ierarhia sîrbească, la Institutul Teologic din Vîrşeţ, li s-a impus numele sîr-
bizat de Bogoevici, ca şi tuturor românilor de pe timpul cît erau supuşi acestei 
ierarhii.
 Studiile medii le-a absolvit în Oraviţa, Biserica-albă şi Kecskemét, teologia 
în Caransebeş, iar studiile superioare juridice în Kecskemét şi Budapesta. Ca 
jurist în Kecskemét între anii 1884–1887, fiind teolog absolut, a fost ales cantor 
la biserica grecească, unde şi-a însuşit şi în această limbă ceremonialele bise-
riceşti. Ca student la universitatea din Budapesta a fost preşedintele Societăţii 
„Petru Maior”.80        
 După terminarea studiilor universitare, în anul 1889 şi-a început activitatea 
publică, în calitate de candidat de avocat în cancelaria avocaţială cu reputaţie 
a lui Gheorghe Şerb. Din atestatul de activitate, eliberat de către acest avocat, 
se releveă buna comportare, respectiv caracterul format al tînărului practicant, 
care a rămas reprezentativ pentru întreaga sa viaţă şi activitate. Iată cum îl ca-
racterizează patronul său: „…a arăta cea mai mare diligenţie, punctualitate şi 
agerime, şi atît pentru purtarea sa cuviincioasă, modestă, şi-a cîştigat la mine, 
cît la toţi, cu carii au venit în atingere în cancelaria mea, cea mai mare încre-
dere, de ce îl şi recomand fiecărui cu cea mai mare căldură.”
 Din anul 1893 a împlinit funcţia de executor şi secretar al Fundaţiei Goj-
du. Mai tîrziu, în anul 1897, este numit de catihet pentru tineretul şcolar din 
Budapesta şi împrejurimi. În fine, după ce a îmbrăcat haina monahală, fiind 
hirotonisit la data de 18 martie 1900 întru ierodiacon la mănăstirea Hodoş-Bo-
drog, iar în ziua de 16 aprilie al aceluiaşi an întru ieromonah la Arad de către 
episcopul Iosif Goldiş, îl găsim în fruntea nou-înfiinţatei parohii din capitala 
Ungariei, ca primul preot al acesteia.
 Precum reiese din cele expuse, lui Ghenadie Bogoevici îi reveneau de în-
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deplinit mai multe sarcini, şi anume: de executor şi secretar al Fundaţiunii 
Gojdu, de catihet şi de preot, păstor sufletesc.
 Resursele fundaţiei constau din veniturile realizate din chiriile locuinţelor şi 
prăvăliilor din blocurile Curţii Gojdu. Din aceste venituri s-au asigurat bursele 
pentru tinerii români. Întreaga gestiune a acestei fundaţii a fost administrată de 
către un executor. În anul 1893, comitetul de conducere al Fundaţiunii Gojdu 
îl aşează în această funcţie pe absolventul de teologie şi drept, Gheorghe Bo-
goievici, care rămîne administratorul acesteia pînă la moarte. Întreg complexul 
de gestiune – privind administrarea corectă – necesita o persoană destoinică, 
cu experienţă şi cunoştinţe multilaterale. În calitate de executor s-a dovedit 
un pilduitor chivernesitor al bunurilor fundaţiei, fapt recunoscut şi din partea 
superiorilor săi.
 Preotul Ghenadie Bogoevici a încercat să întărească comunitatea biseri-
cească şi prin înfiinţarea unui cor bisericesc. Grupul de tineri universitari, as-
cultînd de chemarea preotului lor, au format un cor bine instruit „…cultivării 
cîntărei deosebite a cîntărei bisericeşti şi executarea acestora în toată Dumine-
ca şi sărbătoarea în biserica gr.or. română din Budapesta”, funcţionînd acesta 
ca o organizaţie bisericească în cadrul parohiei.
 Este ştiut că în mod provizoriu capela ortodoxă a fost instalată în clădirea 
Fundaţiei Gojdu din str. Holló  nr. 8., de aceea, preotul Gh. Bogoevici, sprijinit 
de cei mai apropiaţi colaboratori ai săi, s-a străduit ca numaidecît să ia fiinţă 
un fond pentru construirea unui locaş de închinare corespunzător. În acest 
sens s-a înaintat cererea către Primăria capitalei solicitînd să li se doneze un 
teren corespunzător pentru construirea unei biserici. Această cerere, din multe 
motive, nu a fost împlinită, astfel în 1911 comunitatea bisericească s-a adresat 
Reprezentanţei Fundţiei Gojdu cu cererea ca Mitropolia să aprobe vînzarea 
clădirii din str. Holló în care era adăpostită capela, care după aprecierea celor 
competenţi corespundea pe deplin tuturor cerinţelor pentru construirea unei 
biserici.
 Precum reiese din referatul episcopului Miron Cristea, reprezentanţa s-a 
pronunţat în mod pozitiv, dînd totodată îndrumări ca parohia să prezinte o 
schiţă a clădirii proiectate şi să asigure condiţii materiale necesare construirii. 
Conducerea parohiei – în frunte cu părintele Gh. Bogoievici – a hotărît deschi-
derea unei colecte. Însufleţirea era mare, credincioşii se grăbeau a răspunde şi 
a dona în realizarea acestui scop, ceea ce atestă faptul că la finele anului 1915 
fondul dispunea de o sumă considerabilă de 80.000 coroane, însuşi protosin-
ghelul Ghenadie Bogoievici a dăruit 1.000 coroane.
 Dar în urma izbucnirii primului război mondial a început devalorizarea, iar 
la sfîrşitul războiului, întreg fondul s-a nimicit, încît măreţul plan a fost zădărni-
cit.
 Din cele prezentate se poate constata că, deşi cei douăzeci de ani de activi-
tate ai lui Gh. Bogoevici, care în anul 1909 pentru activitatea rodnică de preot 
şi bun chivernisitor al Fundaţiei Gojdu, a fost ridicat la rangul de protosinghel, 
nu s-au consumat fără dificultăţi, au fost mult mai favorabili decît perioada ce 
a urmat după primul război mondial.81

 Contele Tisza István i-a oferit un mandat de deputat al vreunui cerc cu 
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alegători români. Bogoeveci nu a acceptat aceasta ofertă. Activitatea de după 
războiul mondial a parohului Bogoevici s-a concentrat în administrarea caselor 
Fundaţiei Gojdu, în administrarea superioară a comunităţilor bisericeşti orto-
doxe române din Ungaria de azi, în diferite demersuri pentru apărarea intere-
selor românilor ortodocşi din Ungaria.82

 Ghenadie Bogoevici în 29 noiembrie 1933, la vîrsta de 72 de ani, a încetat 
din viaţă.
 
Fundatia Gojdu, cea mai mare fundatie de stipendii din istoria românilor şi 
una din cele mai mari fundaţii de acest gen din Europa Centrală şi de Sud-Est, 
avea un rol imens în întreg procesul de renaştere naţională a românilor din Ba-
nat, Transilvania şi Ungaria. Membrii Reprezentanţei erau aleşi din trei în trei 
ani, iar fundaţia pusă sub patronajul Congresului Naţional Bisericesc Ortodox. 
Fundaţia Gojdu nu a funcţionat fără dificultăţi, ridicîndu-se destule probleme 
materiale, dar şi probleme cauzate de autorităţile vremii, care nu acceptau cu 
uşurinţă o asemenea instituţie. Dar, dînd dovadă de tact şi pricepere, membrii 
Reprezentanţei au reuşit să respecte spiritul şi litera testamentului, fundaţia 
consolidîndu-şi poziţia materială şi financiară, devenind, înainte de război, una 
din cele mai mari fundaţii de drept privat din fosta Monarhie Austro-Ungară, 
fundaţie care a contribuit financiar, alături de alte fundaţii, la dezvoltarea inte-
lectualităţii române. 
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ACTIVITATEA UNOR FEMEI CELEBRE PENTRU ÎNTĂRIREA 
ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA ŞI UNGARIA 

SECOLULUI AL XIX-LEA

În societatea românească a secolului al XIX-lea nici educaţia formală, nici cea 
informală nu ofereau femeii aceleaşi şanse de dezvoltare precum bărbaţilor. 
Discrepanţele de educaţie conduceau la şanse sociale inegale, femeia română 
fiind incapabilă să-şi găsească un loc de muncă prin care să se întreţină singură. 
Sistemul social subordona femeia bărbatului şi îi restrîngea activitatea la sfera 
privată. Înăuntrul casei, departe de viaţa publică, femeia avea de îndeplinit 
rolul de soţie şi mamă, fiind totodată responsabilă de treburile gospodăreşti. 
Datoria ei era de a cultiva moravurile familiei, ce stăteau, de fapt, la baza mo-
ravurilor sociale.1

 Necesitatea instruirii se impune prin prisma rolului educaţional ce le revine 
femeilor în familie, pentru a fi pregătite să educe: „Femeia e prima educatoare 
a omului, ea îi inspiră cele dintîi sentimente, îi dă cea dintîi direcţiune, îi con-
duce cei dintîi paşi în societate. Influenţa mumei asupra copilului se cunosce 
peste totă viaţa.”
 Copilul e viitorul naţiunii, e viitorul cetăţean, iar prima copilărie, indiferent 
de sexul copiilor, este domeniul de activitate al mamei. În general, toate dis-
cursurile susţin aceeaşi finalitate educativă. „Scimu că educaţiunea cea adevă-
rată depinde mai cu seamă de femei şi cu dreptu cuventu se dice ca femeia 
e coroana casei, ea formează moravurile bune. Îndată după mumă urmedză 
copila sa, o bună soră, desceptă in inima fraţiloru simţimentulu celu mai nobilu 
şi i face a se retrage de la cele mai multe viţiuri”.2   
 A doua dimensiune importantă este religia. Într-o societate în care „cre-
dinţa şi instrucţiunea sunt temeinicii sprijinitori, cei mai statornici ai societăţii”, 
prima condiţie de a deveni bun român era de a fi bun creştin. Importanţa re-
ligiei este perfect explicabilă într-o societate bazată pe o ordine de tip creştin, 
în care multă vreme religia servise românului ca mijoc de identificare şi solida-
ritate.
 „Şi fiindcă părinţii sunt cei dintîi şi cei mai responsabili educatori ai copiilor 
sei ei trebuie mai mult să grijească, ca sentimentul religios-moral, cu care vine 
copilul pe lume, să se deştepte într-o atmosferă de viaţă familiară religioasă, 
morală. Cele dintîi cuvinte ce aude copilul, să fie cuvintele iubirii creştine, iar 
nu al contrastelor acestora. În persoana perinţilor sei, copilul se vadă esemple 
vii de virtute creştină. Un astfel de spirit familiar, îmbinat cu o seriozitate blîndă 
şi cu o stricteţe iubitoare va produce cele mai mulţămitoare resultate în creşce-
rea religioasă şi morală a copiilor”3   
 Virtutea, educaţia bazată pe „ţinerea măsurii cuvenite în satisfacerea pofte-
lor, pe cumpătare şi spirit de economie”4  sînt norme de comportament abso-
lut necesare unei cetăţene model, supusă şi ascultătoare. Modestă şi măsurată, 
românca are ca responsabilitate majoră familia. Ca garantă a instituţiei familiei, 
comportamentul său trebuie să fie exemplar, sau cum afirma Jean-Paul Aron, 
referindu-se la acest aspect: „femeia secolului al XIX-lea trebuie să îşi poarte 
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virtutea afişată pe steag”. Nu-i lipsesc nici altruismul, compasiunea şi mila; 
cunoaşte suferinţele semenilor săi. Numai suferind pentru alţii e capabilă să su-
fere şi pentru patrie. Educînd, îngrijind, îndeplinind acte de caritate ea propagă 
valorile societăţii existente: ordinea, munca, respectul religiei. 
 Este bine cunoscut faptul că mentalitatea secolului al XIX-lea asociază fe-
meia spaţiului privat. Domeniul său de manifestare, privatul, îi permite să-şi 
desfăşoare activitatea în jurul familiei ca mamă, soţie şi fiică. Acţiunea politică 
fiindu-le interzisă, accesul la sfera publică dominată de bărbaţi li se deschide 
numai prin intermediul operelor de caritate şi a acţiunilor de socializare (ba-
luri, serbări).5

 Încadrată în curentul general european, mişcarea pentru emanciparea fe-
meilor din Transilvania şi Ungaria se face prezentă în tabloul frămîntărilor soci-
ale şi culturale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu particularităţile ei 
distincte, generate de condiţiile existente acelei vremi. 
 Mişcarea feministă din Transilvania a avut în vedere în primul rînd spriji-
nirea, prin toate mijloacele, a luptei naţional-politice, şi abia în al doilea rînd 
obţinerea de drepturi specifice. Din acest punct de vedere meritele ei se dove-
desc a fi deosebite, cît timp, alături de soţii lor, doreau mai întîi împlinirea vi-
surilor unui popor asuprit şi abia apoi egalitatea cu cei alături de care activeau.6 

Prezenţa femeii române în viaţa naţională proprie din cadrul Imperiului  habs-
burgic e studiată mai puţin decît o îndreptăţeşte faptele şi dovezile. Încă nu 
s-au scos din anonimat multe din acţiunile sale de alăturare în sprijinul băr-
baţilor – părinţi, soţi, fraţi – spre finalitatea comună de progres şi emancipare 
naţională. I s-a recunoscut, poate mai mult la modul retoric, perseverenţa şi 
modestia, dar totodată doar rolul de secundantă pe lîngă cei care după legile 
şi concepţia vremii erau singurii îndreptăţiţi să răspundă chemării de militanţi. 
S-a stăruit în schimb pe contribuţia venită din partea bărbaţilor la elevarea so-
cial-culturală a femeii, deşi în fapt s-a avut în vedere numai condiţia ei casnică, 
de mamă şi soţie, iar mai tîrziu de educatoare. E adevărat că un deziderat ieşit 
din iniţiativă feminină, urmărind ridicarea femeii la nivelul bărbatului, a prins 
contur şi mai tîrziu: în deceniul regimului liberal de după 1860. Dar şi atunci, 
păstrîndu-şi rolul secund.7

 În paginile Familiei Elena Densuşianu îşi expune ideile în articolul „Despre 
emanciparea femeilor”, susţinînd că în Transilvania două idei domină viaţa so-
cial-politică: „ideea de naţionalitate şi emanciparea femeilor”. Sub emancipa-
re  înţelege „îmbunătăţirea stării spirituale, materiale şi publice a femeii”. Ea 
pledează pentru emanciparea culturală, încurajînd femeile să treacă la acţiune. 
Femeile trebuie să aibă iniţiative, „să formeze reuniuni, societăţi, să facă fon-
duri, să ridice şcoli”.8

 Transpuse în practică, aceste deziderate au figurat în programele reuniu-
nilor de femei. Întemeiate la început cu scop filantropic, apoi pentru a sprijini 
sistemul educaţional al fetelor prin înfiinţarea de şcoli şi cămine pentru ele, 
de a educa tînăra generaţie, de a încuraja portul naţional, literatura, muzica, 
industria de casă, reuniunile s-au transformat treptat în focare de răspîndire a 
culturii, de cultivare a sentimentului religios şi naţional.9 
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În Imperiul habsburgic, prologul ieşirii femeii române din anonimat l-a 
constituit anul 1815, prin înfiinţarea Societăţii Femeilor Macedomâne din 
Pesta. Aceasta se întîmpla în perioada cînd la Pesta au întrat în lupta pentru 
emanciparea culturală şi femeile din această capitală. Ele şi-au dat seama că a se 
organiza nu e numai sarcina bărbaţilor, şi constituindu-se în societate, au avut ca 
prim scop contribuirea prin aducerea de mijloace băneşti, la sporirea „Fondu-
lui şcolar ortodox” (devenit „Fondul Naţiunii”) şi deci la animarea unei mişcări 
educativ-naţionale de amploare. Scopul Societăţii a fost cultural-filantropic ; de 
a contribui prin mijloace băneşti la susţinerea şi sporirea fondului şcolilor naţi-
onale de rit ortodox din regatul Ungariei şi la finanţarea Şcolii normale române 
din Pesta.10

 În fruntea organizaţiei erau femei din familile Grabovszky, Mutso şi Econo-
mu, din mijlocul cărora s-a ridicat Şaguna, apoi Pometa şi Dumcea, cu care s-au 
înrudit, Gojdu, prin cele două căsătorii, Arghir, Lazăr, Trandafil cu neamuri în 
Banat şi altele, toate cu dare de mînă. Fiecare din Societate şi-a luat sarcina de a 
contribui, pe tot timpul vieţii şi după puterile sale, la mărirea fondului şcolar, din 
care să se întreţină şcoala greco-valahă din Pesta, să se plătească învăţătorii şi să 
se dea stipendii tinerilor distinşi la învăţătură. Riguros organizată, Societatea şi-a 
atras laudele împăratului.11

       „Datele despre constituirea Societăţii Femeilor (sau Doamnelor) Române 
sunt consemnate într-o notă cu caracter oficios publicată în 1817 în ziarul de 
limbă germană din Buda, „Ofner Zeitung”, n-rele 89, 90. Textul ei se mai află, 
repetat ca anexă, în broşura omagială conţinînd versuri compuse tot în limba 
germană, şi oferite ca „Dar de Anul Nou” 1820, „domnilor şi doamnelor cetăţeni 
şi cetăţene de naţiune valahă din Pesta”.12 Acest omagiu se adresa fondatorilor 
Deputăţiei fondurilor şcolare şi fondatoarelor Societăţii Femeilor Macedoromâne 
din Pesta. Autorul care semnează este Naum Petrovici, perceptorul Deputăţiei. 
De aici ştim că Societatea şi statutul său au primit înalta aprobare de la împărat.13 
 „Însufleţite de dorinţa  de a fi părtaşe scopului de folos obştesc şi de a-şi 
dobîndi merite din acest scop, precum şi stima naţiunii lor, doamnele valahe 
din Pesta au hotărît de bună voia lor să întemeieze o  asociaţie proprie şi să se 
îndatoreze, pe bază de statut, să contribuie anual pentru numitul Fond Şcolar, 
cu o sumă fixată benevol pe toată durata vieţii.”
 Societatea şi statutul său au primit înalta aprobare. Maiestatea Sa ce-
zaro-crăiască, înştiinţată fiind „prea supusă arătare înaintată de către Deputăţia 
care administrează Fondul Şcolar Naţional – a binevoit nu numai să încuviin-
ţeze funcţionarea numitei Asociaţii, ci să-i adreseze prin intermediul aceleaşi 
Deputăţii şi prea înaltele sale laude...” – citim în textul oficios.
 Astfel, informate despre aprobarea suverană, membrele Asociaţiei, „pă-
trunse de cea mai vie recunoştinţă”, au procedat de înadată, conform statutu-
lui, la alegerea primei preşedinte, în persoana Elenei Graboszky căreia, după 
un an plin de succese, i-a urmat Maria Roja.
 „Deputăţia care orînduieşte Fondul Şcolar naţional de rit gr. neunit – citatul 
continuă – îşi face plăcuta datorie de a aduce şi la cunoştinţa celorlalte comu-
nităţi de acelaşi rit, mărinimoasa întreprindere a femeilor de naţionalitate va-
lahă din Pesta întreprindere născută dintr-o concepţie culturală nobilă, căreia 
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îi exprimă public mulţumirea pentru sacrificiul atît de lăudabil adus sistemului 
şcolar înstrîmtorat”.14

       Oda lui Petrovici, cuprinsă într-o broşură de 24 de pagini a fost tipărită la 
Tipografia din Buda. În conţinutul ei se simte marea recunoştinţă a românilor din 
Pesta pentru nobila iniţiativă a doamnelor macedoromâne. Iată cîteva rînduri 
din această odă, traduse în limba română: „Ceea ce a făcut Aromânul din Pesta 
introducînd ştiinţa în şcoală, şi cultivînd limba, să judece orişicine care cunoaşte 
lucrările foarte bine. Pretutindeni se ştie doar că treizeci şi trei la număr sunt acele 
care s-au adunat laolaltă, spre a se constitui în societate”(LX-a).15 

       Iată numele celor 33 de membre fondatoare: „Maria Rosa (preşedintă în 
1816), Elena  Grabovsky (preşedintă în 1815), Catharina Grabovsky, Catharina 
Gyika, nobilă de Dezsanfalva, Pelagie Papacoszta, Iuliana Pometa, Maria Derra 
născută nobilă de Zettiry, Maria Nicolics (preşedintă în 1817), Irina Raikovics, 
Iuliana Iancovics, Elisabeta Koişor, Sophia Argiry, născută baroneasa de Horváth, 
Rosalia Fejérváry, Pelagia Nauno, Dionysia şi Sophia Vitály, Anastasia Petrovics, 
Anna Keptenár, Iuliana Steriozissy, Maria Dócso, Elissabeta Mutowsky, Maria 
Suliowsky, Elisabeta Lemberg, Helena Macsinca, Maria Alexovics, Johanna Teo-
dorovics (soţia preotului român Teodorovici, un om învăţat), Catharina Lepora, 
Elisabeta Czvijan, Ana Malagetz, Catharina Szaprázy, Sophia Mátso, Maria nobi-
lă de Püspöky din Oradea Marea.”16

       Comunicatul se încheie cu următorul dublu îndemn:
  „Fie ca această predilecţie exemplară arătată pentru cultura şi fericirea na-
ţională, să găsească buna primire şi imitare şi la alte femei cu tragere de inimă 
din numeroasa comunitate de acest rit! Fie ca cele multe care s-au înrolat în 
această Asociaţie să se alăture cu tot zelul şi statornicia, nobilului ei scop şi să-şi 
cîştige astfel merite pentru cultura naţională şi recunoştinţă naţională.”17 

 Şi cine au fost aceste doamne? Precum am amintit, ele au aparţinut marilor 
familii de negustori de origine macedoromâni. Le găsim şi printre listele prenu-
meranţilor ale cărţilor tipărite la Tipografia din Buda. Parcurgerea numeroase-
lor liste de prenumeranţi a făcut posibilă identificarea celor mai multe dintre 
familiile fondatoarelor Societăţii din 1815.
 Încercăm să răspundem la întrebarea firească: cine au fost acele doamne 
macedoromâne; cine şi ce au fost soţii sau rudele lor? În fruntea societăţii s-au 
remarcat cu deosebire rudele directe ale viitorului mitropolit al Ardealului, 
Andrei Şaguna, şi cele ale reputatului jurist şi mecenat Emanuil Gojdu.18

 Pe familia Grabovszky o reprezintă în Societatea Doamnelor Române, Elena 
Grabovszky (soţia lui Atanasiu) şi Catarina Grabovszky (soţia lui Constantin). 
Elena a fost prima preşedinte a Societăţii, ea a contribuit la ieşirea femeii româ-
ne din anonimatul cotidian şi la înrolarea ei într-o acţiune patriotic-filantropi-
că.19

 Viitoarea soacră a lui Gojdu, Iulia Pometa e mebră fondatoare. Prima lui 
soţie, Anastasia Pometa, devine, în 1819, membră în societatea culturală com-
batantă dominată de un puternic simţ patriotic, pe care îl va sluji exemplar, cu 
mintea şi averea ei, pînă la sfîrşitul vieţii.20

 O părtaşă, din cele 33 de societare, care a beneficiat de deosbit sprijin 
din partea soţului ei, a fost Ioana Teodorovici. Soţul său, Ioan Teodorovici, 
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cărturarul iluminist, e preot la parohia ortodoxă română din Pesta între 1809-
1845. După 1820 e cenzor şi corector al cărţilor româneşti  care se tipăreau 
la Tipografia din Buda.  Desfăşoară o largă  activitate culturală, în spiritul Şcolii 
Ardelene. În domeniul lingvisticii, numele său este legat de tipărirea cunoscu-
tului Lexicon de la Buda, fiind ultimul corector şi coautor, alături de fratele său 
Alexandru Teodorovici (Teodori). Între anii 1824 şi 1830, s-a ocupat de edita-
rea Calendarelor româneşti  de la Buda. Editarea acestora era una dintre cele 
mai populare forme de răspîndire a unor învăţături şi cunoştinţe. Orientarea 
calendarelor e preponderent religioasă, dar nu lipsesc din ele nici texte istorice 
sau de literatură morală.
 Calendarele lui Teodorovici au un caracter religios şi enciclopedic. Pe lîn-
gă „ghenealoghia” Casei de Austria şi a altor împăraţi din Europa, Teodorovici 
publică şi Vredniciile duhovniceşti a Sfintei Beserici a Răsăritului, împreună cu o 
serie de texte religioase. Calendarul din 1824 cuprinde, în afară de textele mai 
sus pomenite, Nişte măncări, adică reţete de bucate. În 1826 partea literară este 
mai bogată. În anii 1829 şi 1830 se notează şi cărţile care se găsesc de vînzare 
„la crăiasca tipografie în Buda”, sau la Ioan Teodorovici acasă.
 A tradus şi tipărit mai multe lucrări moralizatoare şi istorice, care au îmbo-
găţit patrimoniul cultural românesc.21

 Dintre familiile din Pesta, cu un trecut consemnat documentar, Arghirii 
sînt de găsit printre primii donatori pentru construirea bisericii ortodoxe gre-
co-române din Pesta (1788). În Societatea din 1815, reprezentantă le este Sofia 
Arghiri, născută baroneasă de Horváth.22

 Tot din rîndul aristocraţiei financiare a negustorilor înstăriţi se trage Catarina 
Ghica (Gyika), soţia „de bun născutului domn Ioan Emanuil Ghica, domnul de şi 
în Dejanfalva, apriat rîvnitoriu spre cultura naţiei româneşti” – aşa îl recomandă 
harnicul Naum Petrovici într-o carte de a sa. Maria de Püspöky – soţia directo-
rului şcolilor româneşti din Oradea – e ultima de pe lista celor 33 de membre.
 În lipsă de documente nu avem informaţii despre perioada de funcţionare 
a Societăţii. Un lucru însă e cunoscut, membrele societăţii se simt angajate 
pentru o cauză naţională comună. Simt potenţialul întărit de a se afirma pen-
tru renaşterea naţională a comunităţii macedoromâne din capitala Ungariei. 
Femeile române se simt atrase şi antrenate de efortul comun desfăşurat pentru 
deşteptarea naţională. Au reuşit să pună temelii solide înfăptuirilor culturale şi 
filantropice.23

În ceea ce urmează prezentăm viaţa şi activitatea a 3 femei de origine mace-
doromână care au avut o influenţă remarcabilă în viaţa culturală şi bisericească 
românească din Transilvania şi Ungaria secolului al XIX-lea.

Anastasia Pometa (1796–1863)

Era fiica negustorului macedoromân Constantin Pometa, la 20 de ani, în 1816 
s-a căsătorit cu negustorul român Alexandru Vulpe. Acesta, în urmă cu doi ani, 
în 1818 a decedat. În 30 iunie 1832, după 14 ani de văduvie, s-a căsătorit 



183

cu Emanuil Gojdu. Slujba cununiei a fost săvîrşită de preotul scriitor Ioan Te-
odorovici, iar naş a fost Atanasiu Grabovszky, unchiul lui Şaguna. Astfel între 
Şaguna şi Gojdu se înjghebaseră legături prieteneşti încă din tinereţe. Văduva, 
ca zestre, aduce 32.000 de florini, pe care Gojdu o augmentase cu veniturile 
considerabile ale sale. Cu averea sporită, Gojdu a cumpărat casa din str. Király.
 Crescută într-o familie care avea la temelia ei credinţa în Dumnezeu şi ali-
pirea neclintită către datinile şi legea strămoşească, împodobită cu ştiinţa, pe 
care o putea da pe la începutul veacului al XIX-lea şcoala greco-românească 
din Pesta. Aici activau pe atunci ca învăţători şi directori români însufleţiţi, cum 
erau Gheorghe Muciu, unchiul lui Şaguna, şi Ştefan P. Niagoe. Ajunsă mai tîr-
ziu sub influenţa binefăcătoare a cărţilor de literatură naţional-istorică apărute 
în tipografia Universităţii, e prenumerantă la multe publicaţii.
      Anastasia s-a născut la 1796 în capitala Ungariei şi a fost botezată după 
cum arată textul grecesc al vechilor registre, care s-au păstrat în arhiva parohiei 
greco-române din Pesta, la 9 iulie 1796 prin preotul Hariseos „sakelan”. Ca 
naşă o ţinuse în braţe Sofia, soţia lui Ioan Papacosta.
      Părinţii ei au fost Constantin (Costa) Pometa şi Iuliana născută Cuişor. În 
cimitirul Kerepesi din Budapesta se poate vedea cripta familiei Pometa alături 
de a familiei Grabovszky. Un întreg pomelnic de nume şi date biografice, mai 
mult sau mai puţin exacte, înfăţişează piatra de mormînt. Despre Constantin 
Pometa arată că a murit la 21 martie 1811 în vîrstă de 67 ani, iar soţia sa Iulia, 
născută Cuişoru, a răposat la 4 februarie în vîrstă de 92 ani. Anastasia, la 12 no-
iembrie 1816, s-a căsătorit cu negustorul român Atanasie Vulpe, primind bine-
cuvîntarea bisericească de la preotul-scriitor Ioan Teodorovici. Acest Atanasie 
muri la 18 ianuarie 1818 în vîrstă de 35 de ani şi fu înmormîntat prin acelaşi 
Ioan Teodorovici, Anastasia rămase văduvă timp de 14 ani (1818–1832).24

 În timpul văduviei sale făcuse cunoştinţă cu tînărul avocat Emanuil Gojdu, 
care după ce studiase dreptul la Academia din Pojon, s-a stabilit în capitala 
Ungariei, unde prin activitatea sa cîştigase în curînd faima unuia dintre cei mai 
destoinici avocaţi. Purta viu interes pentru mişcarea literară românească, pre-
cum şi pentru cea ungurească. Se găsea în timpul acesta printre colaboratorii 
unei reviste literare ungureşti şi printre colaboratorii – cu condeiul şi cu punga 
– revistei lui Zaharia Carcalechi, Biblioteca Românească.
 Anastasia era o cititoare sîrguincioasă şi inteligentă a frumoaselor articole 
istorice, publicate în această revistă, în coloanele căreia şi avocatul Gojdu pu-
blica pagini de îndemnuri însufleţite pentru sprijinirea literaturii naţionale.
 Cele două suflete tinere, împărtăşind deopotrivă interesul pentru literatura 
şi cultura naţională, au ajuns în curînd unite şi prin alte legături, mai puternice. 
În registrele parohiei greco-române din Budapesta s-a păstrat următorul text 
românesc cu mărturie despre unirea desăvîrşită a celor două suflete: „Ema-
nuil Gozsdu, advocat căsătorit cu văduva Anastasia Vulpe în 30 iunie 1832 
prin preotul Theodorovici. Naş: Atanasie Grabovszky de Apadia.” Prin acest 
Grabovszky – unchiul Anastasiei Şaguna – ajungea Gojdu în oarecare raport 
de înrudire şi cu tînărul profesor Anastasiu Şaguna, Mitropolitul Andrei de mai 
tîrziu.
 Viaţa familială a lui Emanuil şi Anastasia Gojdu a fost binecuvîntată cu o 
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singură odraslă: Maria-Cornelia, care n-a trăit însă decît un an. De aici înainte 
tot prisosul dragostei lor se revărsa asupra studenţilor români cari erau „oaspeţii 
cei mai iubiţi” în casa lui Gojdu, pînă la adînci bătrîneţe.”25

       Despre viaţa sa familială, Partenie Cosma a scris: „Gozsdu trăia simplu şi 
higienic. El bea numai apă. Era mîndru de originea sa de român ortodox, din 
popor (nenobil), şi asta o manifesta oriunde i se da ocaziunea atît cu cuvîntul 
cît şi cu fapta. La mese, unde erau şi străini, nainte şi după mîncare ostentativ 
îşi făcea cruce. În serbătorile paştilor totdeauna cînd se punea la masă cînta un 
„Christos a înviat”. În casa lui numai cu străinii se vorbea în limba lor, în familie 
însă şi cu Românii numai româneşte, parte în dialectul macedoromân, parte în 
limba noastră, care el o ştia din casa părintească, iar soţia sa o învăţase de la el 
şi din desele conversări cu tinerii Români, pe cari îi agrăia cu „sufletul meu”. 
Ceea ce nu era un lucru mic atunci şi nu este lucru mic nici astăzi în Pesta, casa 
lui atît nainte cît şi după 1848 era recunoscută de casă românească, unde toţi 
Românii erau bineprimiţi şi sprijiniţi.”26

 Soţii Gojdu erau oameni bisericoşi. Au dat multe ajutoare şcolii şi bisericii 
greco-române din Pesta. Gojdu niciodată nu a uitat de oraşul său natal, Ora-
dea, de care îl legau multe amintiri din copilărie. Cu duioşie vorbea despre 
mamă-sa pe care a pierdut-o de timpuriu. În orice act filantropic era alături 
de el şi soţia sa, Anastasia. Cînd în 1836 a ars marea majoritate a edificiilor 
din Oradea, inclusiv bisericile, ei au făcut o colectă pentru refacerea bisericii 
Velenţa din oraş.
 „Documentul inedit, expus în cele ce urmează, relevă aportul comunităţii 
ortodoxe din Pesta unde, în preajma Rusaliilor anului 1842, din iniţiativa ma-
relui mecenat de obîrşie macedoromână, născut la Oradea, Emanuil Gojdu, 
s-a realizat o importantă colectă în bani şi diferite bunuri destinate refacerii 
edificiului vechii Catedrale.
 Subscripţia relevă, în primul rînd, aportul important al familiei militantului 
român, îndeosebi a soţiei acestuia, Anastasia (născ. Pometa), „o macedoro-
mâncă, cu pronunţate sentimente româneşti şi bună ortodoxă” (T. Neş). Aceas-
ta, singură, a dăruit suma de 20 florini şi, împreună cu Ecaterina Vangel (născ. 
Bologan) au adunat şi oferit ornate şi alte bunuri în valoare de peste 70 florini. 
Surprinde plăcut contribuţia importantă (50 florini) a altui mare mecenat ro-
mân al epocii, Ioan Mocioni de Foen (1780-1854), despre care ştim că a avut 
o familie numeroasă (18 copii!), dintre care fraţii Petru, Andrei, Antoniu şi 
George „au ridicat-o la o importanţă istorică pentru întreaga dezvoltare politică 
şi culturală a românilor din Ungaria” (C. Diaconovici, Enciclopedia Română, 
Sibiu, 1904, p. 304). Acestora li s-au alăturat  Elisabeta Takacs, Constantin 
Ţica şi Constantin Grabovski, cu cîte 20 florini, Arghir Vrani şi Irina Rajcovici 
(născ. Pometa) cu cîte 10 florini, Ecaterina Milici şi Dumitru Sachelarie cu cîte 
5 florini şi episcopul sîrb din Buda, Platon Atanscovici, cu numai… un florin. 
Valoarea totală a subscripţiei a fost de peste 157 florini. Actul, întocmit în Pes-
ta, poartă data de 9 iunie 1842, fiind semnat de Emanuil Gojdu. Din rezumatul 
scris pe versoul documentului de către nimeni altul decît Ioan Dragoş (viitorul 
revoluţionar martir de la 1848-1849), acum student la Academia de Drept din 
Oradea (implicat, se pare, în activitatea Consistoriului orădan) aflăm că ajuto-
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rul comunităţii din Pesta a ajuns la Oradea în 20 iunie 1842, banii fiind folosiţi 
pentru refacerea acoperişului din lemn şi şindrilă al Catedralei, lucrare evaluată 
la 2750 florini.
 Documentul dezvăluit mai sus atestă, prin fapte concrete, alături de gene-
rozitatea marelui intelectual şi om politic, ataşamentul şi recunoştiinţa faţă de 
vatra sa şi a străbunilor săi macedoromâni din Urbea Mare, faţă de credinţă şi 
de sanctuarul credinţei lor din Velenţa Orăzii, întru pomenirea tuturora.”27

 Pilduitoarea viaţă familială a soţilor Gojdu a dăinuit pînă la 2 ianuarie 1863, 
adică pînă la moartea Anastasiei. Cu acest trist prilej, din ziarul Concordia, 
aflăm că studenţii români au hotărît să poarte doliu pentru Anastasia Gojdu 
timp de două săptămîni. Mai jos redăm  necrologul apărut în amintitul ziar:
 „După deplina scădere a puterilor trupeşti a repausat în 12 Ianuariu 1863. 
calend. nou; în anul vieţii sale 63. iar al fericitei căsătorie 31. – Înmormîntarea 
rămăşiţelor pămînteşti ale Adormitei s-au întîmplat în 14 Ian. 1863. c.n. Con-
ductul funebral – cu toate că timpul era cam nefavoritoriu – au fost unul dintre 
cele mai măreţe ce se poate vedea în capitala Ungariei. Toţi Românii din Bu-
da-Pesta şi între aceştia toţi demnitarii şi funcţionarii români, acurseră spre a da 
ultima onoare Repausatei, care atît prin nobilitatea inimei, cît şi prin fierbintea 
amore şi neînfrîntă credinţă către naţiunea sa a meritat în deplinul înţeles al 
cuvîntului numele de adevărata „M a t r o a n a  R o m â n ă”. Nenumărată e 
mulţimea Românilor, cari avînd parte de rara ospitalitate la casa ilustrei fami-
lie, avură ocaziune a se putea convinge atît despre afabilitatea nefăţerită către 
mic şi mare, cît şi despre înaltele sentimente naţionale ce insuflă pieptul cel 
nobil al acestei prea demne fiice a Daciei Aureliene. Spre a dovedi că sufletul 
Repausatei a fost asemenea cu al unei Matroane Romane din antichitate, sun-
tem datori memoriei Adormitei să reproducem acea scenă pătrunzătoare, cînd 
credinciosul consoţ în 3 Ianuarie, cu ocaziunea onomasticei ei, avu delicata 
atenţiune de ai descoperi dorinţele inimei sale neschimbate în tot decursul 
fericitei vieţi conjugale, dînsa, ca una a doua Veturia, asigurîndul-l de împru-
mutatele sentimente i-a zis următoarele cuvinte memorabili: „Amate Emanui-
le, ştiu că totdeauna ai fost bun român, fuse de un timp încoace mi se pare că 
fruntea ta s-a înnorat şi te-i înstrăinat de naţiunea ta, pentru că doară unii ţi-au 
mîhnit sufletul; ci naţiunea nu meritează asta răceală din parte-ţi, dînsa nu te-a 
vătămat. Mai aduci-ţi aminte cîndu-mi ceteai odinioară din istoria străbunilor 
întîmplarea lui Coriolan? Să ştii că el atunci fu mai mic, cînd pornise a învinge 
eterna Roma; şi atunci mai mare, cînd l-a învins pe el Mamă-sa!”
 Avînd onoarea a cunoaşte mai de aproape sentimentele ilustrului D. E. 
Gozsdu şi aducîndu-ne aminte de acele declaraţiuni ce moto proprio le-a făcut 
mai adeseor, dar anume cu prilejul onomasticei sale din anul trecut, – cu alu-
ziunea cea sublimă a Repausatei nu se poate reduce decît la fiicele României, 
pre cari asemene spirit sa le însufleţească!
 În timpurile vechi ale republicei romane, Matroanele, cînd repausa bărbaţi 
bine meritaţi de patria, spre a li onora memoria îi geliau, purtînd doliu public 
în decurs de un timp anumit, – asemenea acum, Junimea Română de aici au 
prins rezoluţiunea, care le face onoare, de a geli pe Repausata în decurs de 
două săptămîni. Asta onoare a meritat-o prin duplicea virtute: de română însu-
fleţită şi de adevărata mamă a junimei.
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       Ilustrul consorte, decum-va poate afla vreo o mîngîiere pentru atîta pier-
dere, acea o va găsi nesmintit în conştiinţa de a fi avut o consoţie despre care 
cu dreptul se poate zice „Non omnis moriar, multaque pars mei vitabit Libiti-
nam.” Acestei mîngîieri, adauga-i Ceriul acele plăceri sufleteşti, cari le va gusta 
ilustrul bătrîn, cînd mai nainte de a-i apune soarele vieţii, va putea zice „Exegi 
monumentum aere perennius”. Noi, pentru aceasta vom uni rugăciunile  noas-
tre cu a ale confraţilor noştri, înălţîndu-le către tronul Atotpotîntelui, cerînd 
totodată repausatei desfăţările cereşti, iar Consoţului rămas balsam spiritual şi 
ca Pareole să continueze a-i mai toarce firul vieţii îndelungat!

                                                                                         Cat. Cens.”28

Anastasia Pometa era de o frumuseţe rară, ortodoxă şi română zeloasă, care a 
avut o mare influenţă asupra formării caracterului naţional al bărbatului său.

Anastasia Şaguna (1785–1836)

S-a spus pe drept cuvînt, că oamenii mari au avut mame celebre. Credem că 
la acelaşi nivel de cinstire stă, în istoria Bisericii Ortodoxe Române, venerabi-
la mamă a marelui mitropolit Andrei Şaguna (1808–1873), Anastasia Şaguna 
(1785–1836). Andrei avea mare recunoştinţă faţă de mama sa, în repetate rîn-
duri spunea cu adîncă admiraţie: „Mamei mele îi datorez dragostea de Dum-
nezeu şi credinţa ortodoxă, drumul meu în viaţă (chemarea la Sf. Preoţie) şi 
duhul de jertfă care m-a călăuzit în toată opera mea.”29

Anastasia Muciu s-a născut în 1785, iar la 18 ani s-a căsătorit cu Naum Şaguna, 
care era negustor. Ei erau români macedoneni, care s-au refugiat la Miskolc, 
din cauza năvălirii turcilor din Balcan. Evreta Şaguna avea un fecior, Naum, 
care deşi tînăr, era văduv căci soţia lui cea dintîi a murit. (Ea se numea Ecaterina 
Magiaro din Perlepe, şi a murit prin naştere născînd copilul Gheorghe, tatăl lui 
Constantin Şaguna, decedat în calitate de general în armata română. După îm-
părtăşirile acestui general, părintele său Gheorghe făcuse studii de arhitectură; 
fiind apoi chemat de Teodor Balş în Ţară, se căsători la Galaţi cu Anica Pantazal 
Costandache, o nepoată de vară a mamei lui Cuza.30). Într-un vechi „Protocol al 
Cununaţilor”, păstrat în arhiva bisericii ortodoxe din Miskolc, se găseşte însemna-
rea în care se spune, că la „1 mai 1802 Naum, fiul lui Evreta Şaguna, după a treia 
vestire în biserică, a luat în a doua căsătorie de muiere legitimă pe Anastasia, fiica 
lui Mihail Muciu şi s-au cununat prin mine preotul Constantin (Vulp.). Naş a fost 
Anastasiu, fiul lui Adam Ghergha”. 
      La anul, la 11 februarie 1803, se naşte primul copil din această căsătorie, 
primind numele bunicului Evreta. După trei ani, la 27 august 1806 se naşte fe-
tiţa, numită Ecaterina. Iar la sfîrşitul anului 1808 s-a născut al treilea copil, i s-a 
dat numele Anastasiu, după al mamei sale şi după al bunicului. În „Protocolul 
botezaţilor” din Miskolc s-a păstrat despre naşterea acestui copil următoarea în-
semnare: „Anastasiu, fiul lui Naum Evreta Şaguna şi al soţiei sale Anastasia,  s-a 
născut în 20 Decemrie şi s-a botezat şi miruit în 28 Decembrie 1808 prin mine 
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preotul Constantin Vulco. Naşul lui a fost Anastasiu, fiul lui Adam Ghergha”.
       Naum Şaguna şi Anastasia Muciu au adus, din familie, o mare dragoste de 
neam, de tărie în credinţa străbună. Pînă în 1814 soţii Şaguna împreună cu co-
piii lor au trăit în armonie. Mergîndu-i rău cu negoţul, peste familia lui Naum 
Şaguna au venit vremuri grele, cu necazuri şi sărăcie mare, fapt care a îngrijorat 
mult pe mamă, care se gîndea neîncetat la buna educaţie a copiilor săi. Tatăl 
lui Şaguna, scăpătase materialiceşte, în 1814, ca să poată salva onorabil de la 
o prăbuşire financiară, sfătuit şi susţinut de episcopul catolic din Eger, Ştefan 
Ficher, împreună cu cei trei copii, trece la catolicism, cu toată opoziţia soţiei sale. 
S-au înţeles că copiii pe cheltuiala epsicopiei vor fi crescuţi în credinţa catolică. 
Cu toată energia, Anastasia s-a opus acestui act, şi împreună cu cei trei copii 
a plecat la Pesta, la tatăl său, cu dorinţa să-şi crească copiii în Legea ortodoxă. 
Bunicul ia nepoţii la sine, pentru a le da o creştere îngrijită, fiindcă tatăl copiilor, 
din cauza sărăciei nu mai era în stare a le-o da.
       Episcopul Ficher, într-o scrisoare din 7 octombrie 1814, adresată chiar pala-
tinului (vornicul), îl roagă să binevoiască a da ordin diregătorilor din Miskolc ca 
cei doi copii mai mărişori ai Anastasiei, Evreta şi Ecaterina, să fie luaţi cu sila de la 
bunicul lor, ca să-i crească episcopul catolic cu cheltuiala sa, iar pe cel mai mic, 
pe Anastasiu, să-l lase deocamdată în grija mamei sale şi a bunicului pînă la vîrsta 
de şcoală, urmînd apoi să fie luat şi el spre a fi crescut în religia catolică.
 Rezistenţa Anastasiei a nemulţumit pe arhiepiscopul catolic, Fischer, în 
faţa căruia soţul său a declarat că trece la catolicism. De aceea Fischer face o 
scrisoare către guvernul ungar, în 1815, în care arată înţelegerea sa cu Naum 
Şaguna privitoare la educaţia catolică a copiilor săi, la care soţia sa s-a opus şi 
a plecat pe furiş la Pesta. În concluzie, el cere ca cei doi copii mai mari să fie 
aduşi cu sila înapoi la Miskolc, iar cel mai mic, Anastasiu, de 5 ani, să fie lăsat 
mamei sale pînă la anii de şcoală şi apoi dat preotului catolic din Miskolc pen-
tru catehizare.
 Între timp, Naum Şaguna moare (1815). Anastasia ia soarta copiilor în 
mîinile sale şi nu va ceda sub nici o formă presiunilor catolice. Ea face imediat 
o cerere la împărat să-i dea voie să-şi crească copiii în Legea ortodoxă, dar este 
refuzată, pentru că tatăl lor a fost catolic.
 Palatinul a împlinit rugămintea episcopului. Abia trec însă cîteva luni şi 
episcopul se plînge palatinului într-o scrisoare datată la 16 mai 1815, că co-
piii lui Şaguna au fost ascunşi dinaintea preotului catolic din Miskolc, căruia îi 
încredinţase dînsul, şi duşi pe furiş la Pesta la neguţătorul Grabovszky. Acest 
Atanasiu Grabovszky – unchiul Anastasei – era om cu stare bună, neguţător 
fruntaş, cu legături întinse. Văduva Anastasia înaintează o petiţie la curtea din 
Viena, cerînd să i se dea voie a-şi creşte copiii în religia străbună. Rugarea ei 
însă nu e ascultată. Din Viena în 1 iulie 1815 i se dă răspunsul categoric, că 
copiii trebuie crescuţi în religia tatălui lor, care a fost catolic.
 Anastasia, cu ajutorul rudeniilor sale bogate şi care aveau relaţii influente, a 
izbutit a se mai împotrivi cîtăva vreme poruncilor venite de la curte. Abia trece 
însă un an, cînd îi soseşte din Viena un nou ordin (30 august 1816), prin care 
era cerută să-şi trimită copiii numai decît în grija episcopului Fischer, spre a fi 
crescuţi de acesta în credinţa catolică.
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 Anastasia la 13 septembrie 1816 înaintează către Palatinul ţării o nouă ce-
rere, în care declară, că se va supune ordinului şi va pleca cu copiii la Miskolc, 
numai să nu fie despărţiţi de ei. Totodată fraţii ei Gheorghe şi Naum Muciu iau 
asupra lor îndatorirea de a o ajuta cu bani, ca să-şi poată creşte copiii şi promit 
că nu vor împiedica educaţia, ce era acum definitiv hotărît.31

 Copiii au primit educaţie catolică, dar fiind împreună cu ei, mama lor a 
ştiut să exercite asupra educaţiei o influenţă statornică şi mult mai hotărîtoare, 
decît catolicii. Mitropolitul Şaguna îşi aducea şi la bătrîneţe cu drag şi cu re-
cunoştinţă aminte, cum în vîrsta copilăriei cînd frecventa şcoala catolicilor din 
Miskolc, mamă-sa îl învăţa acasă rugăciunile străbune şi cum îl trimitea dumini-
ca şi în zile de sărbători cu prescuri la biserica ortodoxă pentru ridicarea căreia 
au jertfit amîndoi bunicii lui, atît Evreta Şaguna cît şi Anastasiu Mihail Muciu.32 

 Acasă, copiilor săi, Anastasia li-a dat o bună şi temeinică educaţie ortodo-
xă, iar aceştia, ajungînd la maturitate, părăsesc pe rînd Catolicismul şi revin la 
Ortodoxie, declarînd fiecare că fac acest pas nesiliţi de nimeni, aceasta fiind 
conştiinţa lor.
 În 12 ianuarie 1822, băiatul cel mare, Evreta, ajuns la vîrsta de 19 ani, se 
adresează palatinului, în limba maghiară, informîndu-l că părăseşte religia ca-
tolică şi se reîntoarce la legea strămoşilor săi, declarînd că la acest pas nu este 
silit de nimeni. În timpul acesta Evreta era angajat la negustorul Dumitru Dia-
mandi din Buda. El ajunge negustor cu stare bună şi cu vază în Pesta. Ne mai 
întîlnim şi mai tîrziu cu numele lui: în 18 ianuarie 1848 ajutoră pe fratele său, 
atunci vicar în Transilvania, cu suma de 1000 fl., iar într-un manifest din 21 
mai 1848 care a fost alcătuit cu prilejul întîlnirii românilor în casa lui Emanuil 
Gojdu, apare iscălit ca deputat al oraşului Pesta.33

 Sora, Ecaterina. la 15 noiembrie 1823 încearcă şi ea să se reîntoarcă la religia 
ortodoxă. Într-o petiţie adresată din Miskolc către protopopul catolic de acolo 
Barkóczy spune că nu de mult ar fi avut prilejul să se mărite după um om cu sta-
re bună, dar acesta aflînd despre nesiguranţa şi încurcăturile ei, în care a fost ea 
adusă în urma apostasiei tatălui său Naum, părăsindu-şi amorul, s-a retras. Vrînd 
ea să rămînă în credinţa în care s-a născut şi apropiindu-se de vîrsta de 18 ani, 
roagă protopopul să binevoiască a-i împărtăşi înstrucţia legală de 6 săptămîni. 
 După multe împiedici, în sfîrşit, la 11 aprilie 1825 şi-a început Ecaterina 
instrucţia. În prima zi după ce i s-a comunicat scopul acestei instrucţii, fiind 
întrebată din ce motiv vrea să-şi schimbe religia, Ecaterina a răspuns preotului 
catolic: „Eu nu vreau să-mi murdăresc apa sfinţită din botez, m-am născut în 
legea grecească, în aceaşi lege vreau să mor. Dacă pînă acum am fost crescută 
în religie catolică şi am urmat-o, la aceasta am fost silită de porunca principe-
lui; acestei porunci am fost datoare să mă supun. Acum însă ca majoră, am 
scăpat de sub legea aceea şi mi s-a dat voie să aleg între cele două religii. Deci, 
eu o aleg pe cea grecească, pentru că numai în privinţa limbii ne deosebim de 
cea papistaşă.”
 După stăruinţi îndelungate a reuşit în 3 septembrie 1825 să înlăture toate 
piedicele şi să treacă de la catolicism la legea ortodoxă.34

 Despre soarta ulterioară a vieţii sale, în lipsă de documente, nu se prea 
poate spune nimic sigur.
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Anastasiu, copilul cel mai mic, îşi începe studiile elementare la şcoala greco-va-
lahă din Miskolc, apoi la gimnaziul catolic din acelaşi oraş, terminîndu-şi cursul 
superior al liceului la vîrsta de 18 ani, la gimnaziul călugărilor piarişti din Pesta. 
La Pesta a locuit la unchiul mamei sale, bogatul negustor Atanasie Grabovszky, 
care îşi avea locuinţa în apropierea gimnaziului piarist. În casa acestuia gimna-
zistul Anastasiu ajunge să aibă primele contacte cu mai mulţi intelectuali români 
de frunte din capitală ca: Petru Maior, Samuil Micu Clain, Damaschin Bojincă, 
Dimitrie Ţichindeal, Moise Nicoară, Ştefan P. Neagoie, Teodor Aaron, Emanuil 
Gojdu, Eftimie Murgu, Petru Moaler Câmpeanu, Andrei Mocioni, Constantin 
Lecca, Paul Vasici, Partenie Cosma, Zaharie Carcalechi, şi alţii. În 1826 se înscrie 
la Universitatea din Pesta şi în timp de trei ani studiază filozofia şi dreptul. (Aici 
îl are coleg pe prietenul său de mai tîrziu, pe Eötvös József. Ei probabil se cu-
noşteau de mai înainte, din timpul cînd au studiat împreună ultimele clase ale 
liceului catolic din Pesta.35). Tocmai la începutul studiilor sale universitare a făcut 
şi el un pas însemnat, pe care îl făcuse şi fraţii lui. Ca student de filozofie anul I, la 
9 zile, după ce a împlinit vîrsta de 18 ani, la 29 decembrie 1826, s-a întors şi el în 
sînul bisericii strămoşeşti, dînd o declaraţie foarte categorică. După multe tărăgă-
nări şi diferite piedici, prin decretul regesc din 2 septembrie 1828, i s-a îngăduit 
în sfîrşit şi lui Anastasiu să revină la religia mamei sale. O comisie, întocmită ad 
hoc, îl provoca să explice. Şaguna a răspuns simplu şi fără posibilităţi de replică: 
„vreau să pot trăi şi muri în religia în care m-am născut.”36

Cu multă bucurie şi pietate şi adîncă recunoştinţă îşi va aminti Mitropolitul Şa-
guna de credincioasa sa mamă, care – în anii copilăriei şi ai adolescenţei – îi lua 
de mînă şi mergeau împreună – cu prescura şi pausul subsuoară – la praznicul 
Intrării în biserică (21 noiembrie), în biserica ortodoxă din Miskolc, şi le spunea 
să-şi iubească credinţa şi să rămînă în Legea ortodoxă.
 Consemnăm faptul că, în certificatul de şcoală a viitorului mitropolit An-
drei, se spune că el este de religie romano-catolică cu nota eminent la religie 
şi limba maghiară. Dar în actul de revenire la Legea ortodoxă – la vîrsta de 18 
ani – Şaguna declară solemn că, deşi la gimnaziile crăieşti din Miskolc şi Pesta, 
s-a ocupat în mod sîrguincios cu studiul religiei şi cunoaşte principiile acestei 
religii, „convingerea intimă sau inspiraţia mă îndeamnă să urmez sfintele pre-
cepte ale Bisericii greco-orientale. Doresc să trăiec şi să mor în credinţa mamei 
mele, care-şi trage originea de la Hristos”.
 Cu întoarcerea tînărului Andrei la Ortodoxie, la 29 decembrie 1826, înce-
tează dureroasa dramă a Anastasiei pentru viitorul fiilor săi. Aici se sfîrşeşte dru-
mul crucii pe care l-a urcat nobila mamă, vreme de 12 ani, între 1814–1826. 
Lupta eroică, devotamentul şi jertfa neprecupeţită a venerabilei Anastasia n-au 
fost zadarnice. Subliniem că tot la dorinţa mamei sale, tînărul Anastasiu studi-
ază Teologia la Vîrşeţ, apoi se călugăreşte în 1833, luînd numele de Andrei. 
Convinsă că şi-a făcut datoria de mamă creştină faţă de copii şi de Legea stră-
bună, Atanastasia Şaguna trece la cele veşnice în  ianuarie 1836, la vîrsta de 51 
de ani.37 
 În ziua de 17 ianuarie 1836 a fost înmormîntată de vestitul preot-scriitor 
Ioan Teodorovici în cimitirul Kerepesi din Pesta, în cripta familiei Grabovszky, 
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unde peste cîţiva ani se sălăşluiră şi rămăşiţele pămînteşti ale copiilor săi, Evreta 
şi Ecaterina. Ca un fiu credincios şi frate iubitor, episcopul Şaguna aşează în 
anul 1849 la mormîntul lor o cruce de piatră cu această inscripţie:
                   Mult iubitei sale mame Anastasia
                  Prea preţuitului său frate Vreta
                   Şi dulcei sale surori Ecaterina
                      Ridică monumentul acesta
            Andreiu Şaguna, Episcopul Ardealului 184938

Din biografia acestei mame minunate se vede că personalitatea excepţională a 
marelui mitropolit Şaguna este legată organic de viaţa şi lupta ei. Preocuparea 
Anastasiei Şaguna pentru educaţia religioasă era împărtăşită de cei mai mulţi 
macedoromâni, în a căror concepţie ortodoxia şi naţionalitatea erau legate în 
mod inextricabil. Biserica nu era numai centrul vieţii sociale şi cultuarale, ci, 
supuşi cum erau  presiunilor de asimilare din partea vecinilor lor mai numeroşi 
de alte credinţe şi naţionalităţi, ea era şi un scut în spatele căruia ei îşi puteau 
păstra vechile lor tradiţii şi limba. Ei erau convinşi că abandonarea ortodoxiei 
constituia doar un prim pas în procesul de deznaţionalizare.39

Elena Ghiba Birta (1801–1864)

S-a născut în localitatea Bichiş în 1801. Era fiica preotului Mihai Ghiba, primul 
preot de la biserica ortodoxă. Tatăl său era de origine macedoromână, împre-
ună cu negustorii greci şi români din localitate, a ridicat sfîntul lăcaş. Mamă-sa 
Ana Neamţu era din Boroşineu. Elena abia a împlinit 10 ani cînd a rămas orfa-
nă şi de mamă şi de tată. Părinţii săi nu lăsară nici o avere. Astfel copiii lor s-au 
împrăştiat în toate părţile. Elena a ajuns la rudeniile sale din Pîncota. Aici servi 
mai mulţi ani. De tînără se căsătoreşte cu un meseriaş cu numele Birta. Bărba-
tul său era sărac şi pe lîngă aceasta, era şi bolnav. Neputînd trăi în Pîncota, se 
mutară la Arad, unde nu peste mult soţul său a decedat. Elena Ghiba din nou 
ajunge servitoare, intră la un oficiant cameral cu numele Emanuil Gogheru, la 
care a servit 33 de ani. Stăpînul ei avea o avere însemnată, şi nu avea decît 
un singur nepot. Ca răsplată că îl servise timp îndelungat – Elena l-a mai ajutat 
şi în administrarea averii – Gogheru îi atestă toată averea. Avea doar datoria 
să-i dea nepotului 50.000 Fl. Aşa Elena Ghiba Birta „cea săracă”, în 1863, 
decedînd stăpînul său, deveni de-o dată înstărită, dispunînd de circa 150.000 
fl. Avînd însă şi dînsa o vîrstă mai înaintată, încă în acel an (1863) îşi face tes-
tamentul la îndemnul avocatului Ioan Popovici. Elena Ghiba la anul, în 1864, 
a decedat într-un spital din Pesta. În 25 ianuarie 1864 a fost înmormîntată în 
cimitirul „Eternitatea” din Arad.40

A lăsat o avere considerabilă, două case în Arad şi peste 130.000 fl., din care a 
înfiinţat o fundaţie de burse administrată de un comitet sub preşedinţia Episco-
pului din Arad. De asemenea, în urma dispoziţiilor testamentare, a lăsat fonduri 
bisericilor din Arad, Bichiş, Oradea şi Ineu, precum şi un fond pentru mărirea 
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salariului învăţătorului din Bichiş. În afară de aceste fonduri, a separat ajutoare 
filantropice de aproape 4000 fl. pentru săracii din oraşul Arad, pentru meseriaşi 
şi pentru formaţia de pompieri.41

 Elena Ghiba Birta, neuitînd de unde a pornit, intrînd în posesia moştenirii, 
imediat a făcut următorii paşi filantropici şi ajutători: a dat ajutor bănesc pentru 
construirea turnului bisericii din Bichiş; 20 de familii sărace timp de 3 luni au fost 
întreţinute cu pîine; preparanzilor săraci a dăruit 100 fl, etc. În testamentul său 
redactat la 2 iunie 1863, a mai testat ajutoare:
„Bisericii r.cath. din Arad    2000 fl.
Bisericii catedrale române din Arad   4000 fl.
Bisericii g.n.u. din Bichiş    1420 fl.
Şcoalei g.n.u. din Bichiş 
spre îmbunătăţirea plăţii învăţătoreşti   1000 fl.
Bisericii g.n.u. din Oradea mare    1000 fl.
Pentru îmbunătăţirea plăţii cantorului grecesc   500 fl.
Bisericii g.n.u. din Boroşineu    1000 fl.
Bisericii g.n.u. sîrbeşti din Arad     100 fl.
Bisericii augustine din Arad     500 fl.
Bisericii elvetice din Arad     500 fl.
Xenodochiului Aradanu    1000 fl.
Casei săracilor din Arad    1000 fl.
Pentru 12 văduve     1200 fl.
Pentru stipendierea tinerilor români şi greci
de religiune g.n.u.          48.000 fl.”42

       Fundaţia Elena Ghiba Birta a fost înfiinţată prin punctul 23 al testa-
mentului său, avînd un capital iniţial de 48.000 fl., din a cărui venit fiind să 
se acorde burse unui număr de doisprezece tineri care-şi urmăresc studiile 
liceale sau superioare. Scopul acestui pas e motivat în felul următor: „Luînd în 
privinţă, cum că institute pentru înaintarea creşterii săracei tinerime g.n.u. prea 
rare sînt, ba în unele împrejurări nici sînguratice institute nu sînt; şi din alte 
institute de după regularea întemeietorilor nu se pot participa; iar temeiul de 
căpetenie a înaintării naţiunilor, şi a bunei stări precum spirituale aşa şi mate-
riale, zace în educaţiune şi şcoală: drept aceea eu ca din părinte grec şi mamă 
română născută, pătrunsă de acea oftare, ca la înaintarea mai frumosulului 
viitoriu, culturei spirituale şi înflorirei acestor naţiuni după putinţa mea se pot 
confera, întru acea dulce speranţă cum că aceasta a mea faptă va fi urmărită 
de un salariu efeptu, şi cum că străvechiul meu mormînt îl va ţine vrednic de o 
recunoscătoare privire: bucuros m-am hotărît a înfiinţa un aşezămînt sub titula 
Aşezămîntul Elenei Birta născută Ghiba, din care cauză prin acest demînd ca 
după întreveninda mea moarte: executorul testamentului meu, din lăsămîntul 
meu spre acest scop 48.000 florini v.a. în cassa de păstrat din Arad sau Pesta 
ca aşezămînt veşnic să-l elochedie pe interes.  
 Statutele aşezămîntului acestuia al meu le cuprind în următoarele:
 a) Acest aşezămînt precum mai sus s-a zis se va numi „Aşezămîntul Elenei 
Birta născută Ghiba”.
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 b) Capitalul acestui aşezămînt al meu se va aşeza în cassa de păstrat din 
Arad sau Pesta precum executorul testamentului meu cu cale va afla.
 c) Acest aşezămînt îl supun privegherii unui comitet statornic rugînd pre 
Ilustratea Sa Domnul Episcop g.n.u. a Aradului, şi în întîmplarea vacanţei, pe 
locutenintele său, spre primirea presidiului.
 d) Acest comitet va sta afară de Preside din 12 mădulari, din cari pururea 
şi netrămutavern 4 din cler şi 8 din mireni – civili – să fie; de mădularii acestui 
Comitet pre următorii denumesc, adecă:
 Din cler
1. Ioan Russu catechet preparandial g.n.u. din Arad.
2. George Popescu protopresviter g.n.u. din Buteni.
3. Iosif Beleş protopresviter g.n.u. din T. varadia.
4. Petru Chirilescu protopresviter g.n.u. din Chişineu.
 Din mireni:
1. Ilustratea Sa Domnul Teodor Serb supremul comite al Aradului.
2. Ioan Popovici Directorul preparandiei.
3. Alexandru Gavra profesor de preparandie.
4. Atanasiu Şandor profesor de preparandie.
5. George Ebesfalvy avocat.
6. Petru Fruscha avocat.
7. Petru Nicolici neguţător din Oradea mare.
8. Marcu Daliciu negutător din Lipova,
rugînd pe înşiraţii sus titulaţi Domni ca aceasta denumire, în interesul tinerimei 
care de acest aşezămînt se va folosi, fără de renumeraţiune a o primi; asecuto-
rul meu scop prin usteneala lor a o sprijini să binevoiască.
 e) Spre ducerea protocolului acestui comitet rog pe cel mai tînăr dintre 
membrii comitetului.
 f) Pe permanentul preside a comitetului adecă pe episcopia g.n.u. din Arad 
cu toată stima o rog, ca scriptele atingătoare de acest al meu aşezămînt, pre-
cum şi protocoalele şi altele scrisori a comitetului meu, destins în arhivul Epi-
scopiei a se păstra să demande.
 g) Sfera afacerilor Comitetului, mai jos se va circumscrie.
 h) Din acest al meu aşezămînt neîntrerupt se vor stipendia 12 elevi născuţi 
greci şi români de religiunea g.n.u. din comitatele Arad, Bihor, Bichiş şi Cianad 
unul cîte unul cu stipendiu anual de 200 fl.v.a.
 i) Elevii doritori de a fi primiţi în acesta aşezămînt sînt datori a dovedi, cum-
că:
 I. Sînt de religiunea g.n.u. de naştere greci sau români.
 II. Cumcă sînt orfani săraci, sau că părinţii lor sînt atît de săraci, cît a-i învăţă 
nu sînt în stare.
 III. Cumcă cel puţin şcoala elementară cu aşa sîrguinţă au învăţat, cît pri-
mirea lor în clasa normală nici o îndoială nu pătemesc; iar aceia cari învăţă-
mintele normale, gimnasiale, academice sau de universitate au ascultat, astfel 
de testimoniu de învăţămînt şi purtare morală au raportat, pe temeiul căruia în 
clasele mai înalte graduatim se pot primi.
 IV. Cumcă purtarea lor morală consumă legilor şcolastice.
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 V. Aceea îmi reserv: ca înainte de toate rudeniile mele, adecă condescen-
denţi şi colaterali precum şi urmaşii acelora, cari se trag de la părintele meu 
Mihail Ghiba paroh în Bichiş; şi de la mama mea Ana Neamţu din B.Ineu, - ori 
în care comitat locuiesc în înaintea altor recurinţi să aibă prioritate, şi străinii 
numai atunci să primească, dacă din rudeniile mele spre primire apţi nu vor 
recurge.
 j) Acel elev, care întru acest aşezămînt s-a primit, stipendiul anual de 200 
fl. pînă atunci să-l folosească, pînă cînd cursul şcolar pe care ori filosofica, ori 
juridica, ori medica, sau chirurgica ori politechnica o va fini.
 k) Elevul în acest aşezămînt primit prin purtarea inmorală sau prin reporta-
rea testimoniului de clasa a 2-a sau a 3-a din învăţăminte va perde stipendiul; 
din care causă elevii stipendiaţi vor fi îndatoraţi pentru legalisarea lor, testimo-
niul şcolastic precum din 1. aşa si din 2. semestru a-l prezenta la prezidele 
comitetului.
 l) Încît însă careva elev stipendiat, întru învăţare prin infirmitate sau prin 
alta, fără vina lui întrevenită nenorocire împedicatu, ar cade în clasa a 2-a şi 
aceasta ar fi în stare pe deplin a dovedi: astfel de elev şi în întîmplarea repetirei 
clasei va trage stipendiul.
 m) De la elevii cari vor participa din acest aşezămînt pretind, ca oriunde 
şi în oricare institut de învăţămînt să fie, să se poarte solid, şi prin sîrguinţa lor 
să se trudească aşezămîntului meu spre laudă a fi; iar regelui, - naţiunei, şi co-
munei folositori cetăţeni a se face; şi în urmă pretind ca cu conşcolarii săi de 
diferite naţiuni, ca cu egali fii a comunei patria şi fraţii săi, în frăţească armonie 
să trăiască, şi de tot felul de faptă, care ar da ocasiune imparechiarii, sub per-
derea stipendiului - să se ferească.
 n) Pretind, ca elevii cari vor lua parte în acest aşezămînt, după finirea în-
văţămintelor lor, în scris să asigure comitetul, cumcă de loc ce ajungîndu-şi 
scopul şi starea lor materială îi va permite, spre sprijinirea acestui aşezămînt 
odată pentru totdeauna vor plăti 25 fl.v.a.
 Sfera afacerei comitetului:
 1. Membrii cari din comitet vor muri sau din orice cauză vor repăşi, vor fi 
aleşi prin preside şi ceilalţi membri cu votisare secret, aşa însă ca proporţiunea 
prin mine defiptă să se observe, adecă: cu totdeauna 8 mireni şi 4 din cler să 
fie.
 În privinţa acestui punct ca escepţiune rînduiesc ca decumva membrul Co-
mitetului Ioan Popovici ar păşi din comitet sau ar muri, în locul dînsului fiul său 
Aureliu Popovici fără alegere va cuprinde locul părintelui său.
 2. Comitetul în tot anul de două ori se va coaduna nesmintit, şi adecă: în 
celea dintîie zile a lunei lui septemvre şi aprile.
 3. Comitetul va pertrapta rugămintele elevilor şi conştiincios cercetînd în-
suşirile de primire mai sus descrise cu privire la puntul V. prin majoritatea 
voturilor va hotărî care recurinte să se stipendieze.
 4. Comitetul, seria elevilor în acest aşezămînt primiţi, deloc o va străpune 
respectivei casse de păstrat – în care va fi alocat capitalul şi deodată pe tot ele-
vul îl va provedea cu asemnaţiune cătră cassa de păstrat.
 5. La aducerea deciziunei valide afară de presidele mai puţin 6 membri 
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trebuie să fie aşa ca numărul membrilor mireni de faţă negreşit de două ori să 
fie mai mare decît a membrilor din cler.
 6. Afară de celea două sesiuni ordinare, preşidentele, de după trebuinţe şi 
de mai multe ori poate convoca comitetul.
 7. Comitetul tot la jumătate de an va ţine socoata ca cassa de păstrat, şi 
strîns va priveghia spre acea ca asemnatele stipendii respectivilor elevi cu acu-
rateţe să li se dee.
 8. Comitetul pe acel stipendiat elev despre care se va dovedi cumcă pentu 
purtarea imorală din numărul studioşilor s-a şters, sau pentru neînvăţarea din 
lenevire provenită, în a doua sau a treia classă a fost clasificat, din aşezămînt îl 
va şterge, şi estradarea stipendiului, nu numai i va sista, ci aceea de totul o va 
înceta.
 9. Comitetul numai pe temeiul mai sus atinselor cause poate să sisteze sau 
să înceteze stipendiul căruiva din acest aşezămînt cîştigat.
 10. Poziţiunile cardinale a acestor statute, comitetul nicicînd nu poate să le 
schimbe.
 11. Restul stipendiului anual a acelor elevi cari în decursul anului ar re-
pausa, sau din susamintitele cause s-ar lipsi din aşezămînt, cassa de păstrat 
în urmarea dispoziţiunii comitetului va manipula ca fondul de rezervă a aşe-
zămîntului meu, şi din principalul capital al aşezămîntului destins se va capita-
liza; aşa de cumva s-ar întîmpla că lipsesc tineri cu capacităţi pentru primire, şi 
stipendiu va rămîne vacant, acel stipendiu pînă atunci, pînă la începutul anului 
(şi care la octombre se începe) nu se va suplini – în cela-i fondu de rezervă se 
va capitaliza şi în urma sub punctul n) atinşii 25 florini, în caz de s-ar plăti, şi 
prisosul intereselor capitalului de căpetenie rămas după plătirea stipendiilor tot 
către a acelaşi fond de rezervă se va capitaliza.
 12. Comitetul va priveghia ca acest fond de rezervă tot la trei luni să se ca-
pitalizeze, după ce însă acest fond de rezervă s-ar ridica la 20.000 florini, atunci 
încetînd capitalizarea mai departe, interesul acestui capital între stipendiaţii mei 
din classele mai înalte cărora viptul si locuinţa precum şi alte erogaţiuni li sînt mai 
mari, egali împărţit qvarteliter se va asemna şi estrada, - iară din prisosul interesu-
lui capitalului de căpetenie stipendiile şi cei sub n) atinşii 25 florini, comitetul va 
sprijini pre acei elevi stipendiaţi din acest aşezămînt, sau nefiind de aceştia pre 
altu tineri g.n.u. români şi greci cari din filosofie, drepturi, medica, chirurgica, sau 
geometria doresc a face rigorose sau a depune censura avocaţială.
 13. În întîmplare dacă cîndva cassa de păstrat în care capitalul asezămîntului 
meu va fi alocat, s-ar desfiinţa, în acea întîmplare grija de căpetenie a comitetului 
va fi, ca acest capital de aşezămînt într-alta cassă sigură de credit sau păstrare să 
se aşeze, iar peste tot susţinerea acestui aşezămînt, conştiincioasa lui manipula-
re, şi dreapta petraptaţiune la primirea stipendiaţilor o încredinţez mădularilor 
comitetului, rugîndu-i ca de acela ca de refugiul săracilor orfani şi a pruncilor 
născuţi din părinţi săraci cu energie să grijească şi să le apere în contra oricărui 
atac sau încercare de nimicire.”43

       Testamentul Elenei Ghiba Birta este structurat în trei părţi principale şi este 
întocmit după toate regulile juridice ale vremii.
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       După multe greutăţi, fundaţia a fost aprobată prin decizia nr.10456 din 27 
iunie 1877 a Tribunalului din Arad.
 După moartea testatoarei, abia la 6 ani, s-a întrunit comitetul de administrare 
a fundaţiei. Şedinţa a vut loc la 6 iunie 1870 la reşedinţa episcopală din Arad, 
în prezenţa episcopului Procopie Ivacicovici şi a membrilor: Petru Chirilescu, 
Iosif Beleş, Alexandru Gavra, Atanasie Şandor, George Ebesfalvy şi Marcu Deli-
ciu.44 La această întrunire s-a citit testamentul fondatoarei. S-a adus decizia în ce 
priveşte înregistrarea fundaţiei la tribunal. Tot în cadrul acestei şedinţe s-a ales 
ca mebru al comitetului fiul avocatului Ioan Popovici, Aurel Popovici, în locul 
tatălui său. De asemenea, se mai aleg şi alţi membri, şi anume: Miron Romanul, 
Mihai Cociuba şi Teodor Serb.45

 „Abia după şapte ani, la 1 septembrie 1877, în cadrul şedinţei comitetului 
prezidată de data aceasta de către episcopul Ioan Meţianu, în urma deciziei 
Tribunalului din Arad susamintite, s-a putut serba înfiinţarea acestei fundaţii. Cu 
acest prilej dr. Atanasie Şandor va ţine o cuvîntare de deschidere din care pre-
zentăm cîteva spicuiri: „Înainte cu 13 ani vieţuia aici, în Arad, o femeie pe care 
Dumnezeu a binecuvîntat-o cu o avere frumoasă, cu un suflet nobil şi cu simţă-
minte de caritate creştină, care îndemnată de un fiu demn al Bisericii noastre, de 
un bărbat cu simţăminte tot atît de nobile, toată averea sa a închinat-o în scopuri 
filantropice, între care se numără şi o fundaţie întemeiată pentru 12 studenţi 
orfani şi săraci din dieceza noastră, şi care pînă acum este cea mai frumoasă 
fundaţie diecezană.
 Femeia aceea a fost Elena Ghiba Birta, iar bărbatul acela demn a fost fericitul 
Ioan Popovici, pe atunci avocat şi director al Institutului nostru preparandial; şi 
în fine fundaţia de care vorbim este: capital 48.000 fl. pus sub scutul şi îngrijirea 
P.O.D. Voastre din a cărui venit să se stipendieze 12 tineri studioşi ortodoxi or-
fani ori săraci din comitatele Arad, Bihor, Békés şi Cenad.”46

 În cadrul şedinţei sus amintite, au avut loc noi alegeri de membri în locul 
celor decedaţi, precum şi înlocuirea pe motiv de sănătate a lui Alexandru Gavra 
cu Vasile Paguba.
      Desemnarea primilor 12 bursieri, din totalul de 45 concurenţi, s-a făcut în 
cadrul şedinţei a patra a comitetului, la 19 septembrie 1877. Aceştia sînt următo-
rii: I. Buna din Garbed, jurist în anul IV la Oradea; Iacob Hotăran din Şimand anul 
II la acelaşi institut; Roman Ciorogariu din Pecica, student la filosofie în anul I la 
Pesta; Aurel Popovici din Bichiş, student în anul I la Oradea; Gheorghe Plop din 
Şiclău, student la Oradea; Ioan Trandafir din Arad, elev la gimnaziul din localita-
te; Alexandru Raţiu din Arad, elev la acelaşi gimnaziu; Ioan Dudulescu din Beiuş, 
elev la gimnaziul din Beiuş; Teodor Pap din Carpeşti elev la gimnaziul din Beiuş; 
Ioan Găran din Arad elev la gimnaziul din localitate şi Ilie Precupaş din Arad, elev 
la acelaşi gimnaziu. „Statutele fundaţiei au fost redactate în cadrul şedinţei co-
mitetului din data de 25 septembrie 1878 şi trimise ministerului spre aprobare. 
Ele cuprind patru părţi. Prima parte prezintă „originea şi locul fundaţiei; partea a 
doua se ocupă cu modul de administrare al fundaţiei; partea a treia cu scopurile 
fundaţiei iar partea a patra cu „fondul de rezervă, originea, folosirea şi menţiu-
nea acestuia.”47

 Această fundaţie a funcţionat din 1877 în modul cum a fost prescris în testa-
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ment. A fost administrată de o comisie compusă din 12 membri, 4 preoţi şi 8 mi-
reni sub preşedinţia episcopului Aradului. În concursurile prescrise şi publicate 
de către comitet, de la concurenţi se cerea să documneteze că: 1. Sînt de religie 
gr. orientală, şi de naţionalitate română ori greacă, născuţi în careva din comita-
tele Arad, Bihor, Bichiş, Cenad. 2. Că studiază în oarecare institut de învăţămînt, 
cu succes distins, şi cu bună morală, şi că sînt lipsiţi de mijloacele trebuincioase. 
3. Rudeniile fondatoarei, şi succesorii acelora, cari se trag din familia părintelui 
său Mihai Ghiba, fost paroh ortodox în localitatea Bichiş, şi cele ale mamei sale 
Ana Neamţu din Ienopole, aveau prioritate.48

 În perioada 1877–1905 au primit burse 88 de tineri. Printre aceştia găsim şi 
bursieri din localităţile Ungariei de azi. Pe Emil Coste din Cenadul Unguresc, care 
a terminat în 1896/97 la Academia de drept din Oradea şi pe Gheorghe Popovici 
din Chitighaz, care a terminat  tot aici în 1901/1902.49 George Popovici din Bichiş 
în 1892/93 era student în anul IV la medicina din Cluj şi, pe lîngă bursa de 200 
fl. primită de la Fundaţia Elena Ghiba Birta, a mai primit 200 fl de la Fundaţia 
Gojdu.50 Fundaţia Elena Ghiba Birta din Arad  „a fost o binecuvîntare pentru mulţi 
tineri, care ulterior s-au remarcat în mod deosebit pe plan profesional, cultural şi 
social. Dintre aceştia amintim pe următorii: dr. Iustin Ardelean, devenit jurist şi 
redactor de ziar [a fost şi redactorul foii satirico-umoristice Vulturul din Oradea - 
M.B.]; dr. Gheorghe Alexici, care a devenit profesor de limba şi literatura română 
la Academia comercială din Budapesta precum şi al Universităţii de aici; Roman 
Ciorogariu, devenit profesor şi director al preparandiei din Arad şi apoi Episcop 
la Oradea; Petru Mladin şi Izidor Bodea au devenit medici; Ioan Costa, va de-
veni profesor la Preparandia din Arad; Ioan Petran, va deveni cadru didactic de 
asemenea în Arad; Sever Ispravnic din Curtici, va deveni avocat în Arad; Proco-
pie Givulescu, va deveni preot în Curtici şi protopop în Radna; Nicolae Mihulin, 
care va deveni profesor la Arad; Şiclovan Nicolae din Arad, va deveni inginer în 
Arad, precum şi mulţi alţii.”51

  Conform dorinţei fondatoarei, după terminarea studiilor, fiecare bursier al 
fundaţiei, cu o sumă de 25 fl., contribuia la mărirea capitalului. Suma fundaţiei în 
1913 era 154.469 coroane52; în 1915 fundaţia dispunea de 159.513 coroane53; 
în 1921 suma era 160.024 coroane.54 
 „Fundaţia va trece prin momente dificile mai ales în perioada celui de al 
doilea război mondial, cînd capitalul ei va scădea simţitor. Acesta face ca în şe-
dinţa din 31 ianuarie 1939, preşedintele comitetului de administrare, dr.Andrei 
Magieru, episcopul Aradului, să ceară de la foştii bursieri a contribui la refacerea 
capitalului fundaţiei, pentru a deveni din nou capabilă de a conferi burse. Tot în 
cadrul acestei şedinţe, care a fost şi ultima, s-a hotărît ca elevele Liceului Elena 
Ghiba Birta să îngrijească mormîntul fondatoarei, la care în anul 1935 s-a aşezat 
o cruce de piatră.”55

      Modul de obţinere a burselor era deosebit de atent reglementat de Elena 
Ghiba Birta, prin aceea că elevul sau studentul trebuia să obţină rezultate bune 
la învăţătură, a căror dovadă era certificatul şcolar anual. Pe lîngă aceasta concu-
rentul trebuia să facă dovadă unei comportări civilizate, să fie exemplu de ţinută 
morală în toate împrejurările.
       Graţie acestei fundaţii, românii din Arad şi împrejurimi au reuşit să-şi for-
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meze o pleiadă de intelectuali, care au făcut studii superioare la filosofie, drept, 
medicină şi politehnică, în ţară şi în străinătate.
 Bursierii proveneau din familii cu venituri modeste (ţărani, învăţători, me-
seriaşi, preoţi, funcţionari etc). Unii au fost orfani. În urma absolvirii şcolilor, 
mulţi au devenit medici, jurişti, preoţi, profesori, arhitecţi, învăţători etc. Mulţi 
dintre ei au devenit personalităţi marcante ale vieţii naţional-culturale româ-
neşti din Ungaria.56

 Cultura românească din Ungaria s-a păstrat şi răspîndit prin mijlocirea bi-
sericii şi a şcolii. Aceste instituţii au fost ajutorate de societăţile culturale şi de 
românii mai înstăriţi, care formau şi constituiau fundaţii, deveneau mecenaţii 
culturii române de aici. Constituirea asociaţiilor sau fundaţiilor culturale este o 
activitate caracteristică secolului al XIX-lea, cu preponderenţă, dar şi a primelor 
decenii ale secolului XX. Fundaţiile şi asociaţiile, mai ales acelea constituite din 
iniţiativa unor personalităţi culturale, au avut drept obiectiv şi ajutorarea elevi-
lor şi studenţilor silitori, care nu dispuneau de posibilităţi materiale pentru a-şi 
termina studiile, cu scopul de a contribui la culturalizarea maselor, fortificînd 
conştiinţa de identitate.
       În a doua jumătate a veacului trecut, românii au reuşit să-şi creeze o inte-
lectualitate numeroasă, ridicată din popor, graţie fundaţiilor create de unele in-
stituţii culturale şi bisericeşti şi de unele persoane generoase care şi-au sacrificat 
averea în acest scop. Printre acestea o putem enumera şi pe Elena Ghiba Birta.

Membrele Societăţii Femeilor Macedoromâne din Pesta (1815), Anastasia Şa-
guna, Anastasia Pometa, Elena Ghiba Birta au fost  protectoare de seamă a 
învăţămîntului, culturii şi Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania şi Unga-
ria. Aceste femei celebre care au depus o muncă dezinteresată şi dusă pînă la 
sacrificiu, în interesul propriei naţii, pot constitui un model demn de urmat şi 
pentru generaţiile de astăzi. 
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VINCENŢIU BABEŞ (1821–1907)

S-a născut la 21 ianuarie 1821 în Hodoni, jud. Timiş. A fost crescut de un unchi 
al său, Mitra Babeş, prieten al lui Dimitrie Ţichindeal. După absolvirea şcolii 
primare din satul natal, a studiat la Timişoara (1830–1833), Carloviţ şi Seghe-
din (1833–1841). A urmat timp de doi ani (1841–1843) cursuri pedagogice şi 
teologice la seminarul de pe lîngă episcopia Aradului. Continuă studii juridice 
la Budapesta. Întors la Arad în 1846, intră în magistratură, devenind, peste doi 
ani, avocat. În perioada 23 septembrie 1846 – iulie 1848, Vincenţiu Babeş a 
fost desemnat profesor suplinitor la Preparandia din Arad.
 În anul 1848 a fost numit inspector al şcolilor româneşti in districtul Caraş, 
unde s-a preocupat de dezvoltarea bazei materiale a învăţămîntului, pregăti-
rea cadrelor didactice şi cultivarea sentimentului naţional în şcolile aflate sub 
administraţia sa. Intrînd în viaţa politică, Vincenţiu Babeş a fost un foarte activ 
luptător pentru drepturile naţionale ale românilor.1

 La sfîrşitul anului 1849, Vincenţiu Babeş a plecat la Viena unde a ocupat 
un post în justiţie. Aici a activat  în calitate de secretar la  Curtea Supremă de 
Justiţie şi Casaţie, iar ulterior devine Secretar Aulic Imperial. În anul 1851 s-a 
căsătorit cu Sofia Goldscheider, o tînără de 19 ani, cu care a avut 9 copii, unii 
născuţi la Viena, ceilalţi după mutarea familiei la Pesta. Aurel (viitorul chimist 
cu renume), Victor (faimosul microbiolog), Alexandrina, Angelina, Emil (avocat 
în Budapesta), Sever, Alma, Titus (avocat în Budapesta) şi Cornel.2 
 În 1859 a fost secretar aulic imperial, în 1862 referent pentru cauzele cri-
minale la Cancelaria aulică a Ungariei din Viena, în 1863 a fost jude suprem la 
Tabla Regească din Pesta.

Activitatea politică şi parlamentară

După izbucnirea revoluţiei de la 1848, Vincenţiu Babeş s-a angajat în primele 
acţiuni de natură politică. La 24 aprilie 1848 a semnat o circulară a comunităţii 
ortodoxe din Arad, în calitate de secretar, prin care se solicita rezolvarea în 
favoarea românilor a problemelor ierarhiei bisericeşti. Circulara a avut un rol 
pozitiv în rîndul intelectualităţii române care a ţinut o adunare la Pesta, în ziua 
de 3/5 mai 1848, în casa lui Emanuil Gojdu.
 În perioada 1849–1850, Vincenţiu Babeş a fost iniţiatorul mai multor 
memorii şi petiţii adresate împăratului şi altor autorităţi prin care cerea 
egalitatea în drepturi a românilor cu celelalte minorităţi din imperiu.3

 Conduita politică a lui Vincenţiu Babeş în 1848–1849 se încadrează într-un 
curent cu mulţi adepţi între intelectualii români din Banat. Lupta şi el, purtat 
de evenimente, pentru a înlătura din calea aspiraţiilor naţionale ale românilor 
bănăţeni piedica ce i se părea imediată.
 Îi găsim numele, deja în 10 ianuarie 1850, alături de cele ale lui Ioan Po-
pasu, Petru Mocioni, August Treboniu Laurian, Ioan Dobran, Petru Cermenea, 
Constantin Pomuţiu (originar din Giula, fratele lui Ghorghe Pomuţ), Grigore Po-
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povici, Alexandru Atanasievici, Ioan Popovici, Constantin Undrea, sub textul 
unui memoriu ce cuprindea „gravamine” ale naţiunii române din imperiu.
 În 1850 Babeş a mai figurat şi ca semnatar al unui protest adresat împăra-
tului, în care românii condamnă nedreptatea ce li se făcuse la împărţirea Tran-
silvaniei şi a Banatului în disctricte. Printre ceilalţi semnatari, îi găsim pe Avram 
Iancu, Simion Balint, Petru Mocioni, Ghenadie Popescu, Ioan Maiorescu, Aron 
Florian, August Treboniu Laurian, Timotei Cipariu. În tovărăşia acestor oameni, 
în faţa revelaţiei politice pe care o reprezentau ei pentru Babeş, prinde contur 
tot mai consistent personalitatea politică a tînărului bănăţean.4

Instaurarea „regimului liberal” în imperiu a fost un moment de cotitură în acti-
vitatea politică a lui Vincenţiu Babeş. În anul 1860 a publicat la Viena broşura: 
„Die Sprach – und Nationalitaten frage in Osterreich von einem Rumaniein”; 
republicată în limba română în acelaşi an la Viena cu titlul Causa limbelor şi 
naţionalităţilor în Austria pertraptată de Unu românu, lucrare în care-şi exprima 
ideile politice, stăruind asupra egalităţii în drepturi a tuturor naţionalităţilor 
din imperiu, unirea românilor din imperiu într-un singur bloc naţional şi com-
batînd tendinţele de orientare dualistă. 
 În perioada anilor 1860–1861, la Viena, Vincenţiu Babeş a participat la 
întrunirea reprezentanţilor tuturor românilor din imperiu, a redactat suplica 
doleanţelor românilor pe care a înaintat-o împăratului la 10 decembrie 1860.
 Principalele direcţii în care s-a orientat Vincenţiu Babeş în anii 1861-1867 
au fost activitatea parlamentară, separarea ierarhiei bisericeşti a românilor, ac-
ţiuni pe plan cultural şi publicistic. 
 În 1860 ales deputat în cercul român din Sasca Montană, comitatul Ca-
raş, Vincenţiu Babeş a lansat un manifest prin care îi îndemna pe români să 
participe la vot pentru a-şi alege reprezentanţii. Ales din nou deputat la Sasca 
Montană, Babeş a continuat lupta de emancipare naţională, a protestat împo-
triva suprimării autonomiei Transilvaniei şi a conlucrat cu deputaţii sîrbi la un 
proiect comun de lege a naţionalităţilor. În 1864 li s-a recunoscut românilor 
ortodocşi mitropolie proprie, iar Vincenţiu Babeş a avut un rol hotărîtor în re-
organizarea acesteia.
 După instaurarea regimului dualist în 1867, Vincenţiu Babeş a militat pen-
tru crearea unui partid politic românesc. A avut un rol principal în pregătirea şi 
constituirea, în 1869, a Partidului Naţional Român din Banat şi Ungaria, a cărui 
program l-a alcătuit. Printre dezideratele cele mei importante sînt enumerate: 
lupta pentru o reglementare a problemei naţionale în forma preconizată de 
deputaţii români şi sîrbi; respingerea anexării Transilvaniei la Ungaria; adopta-
rea principiilor liberalismului şi democraţiei în municipii şi viaţa politică, etc.

Anul 1869 a însemnat constituirea celor două partide naţionale, care grupează 
într-o structură politică modernă elita românească: Partidul Naţional al Româ-
nilor din Banat şi Ungaria, condus de Alexandru Mocioni şi Vincenţiu Babeş, şi 
Partidul Naţional al Românilor din Transilvania, în frunte cu Ilie Măcelariu. Da-
torită faptului că nu au recunoscut dualismul, tactica adoptată de ardeleni era 
pasivismul politic respectiv neparticiparea la alegerile parlamentare. Românii 
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din părţile vestice, în schimb, adoptă activismul, ei nu contestă, în principiu, 
apartenenţa lor administrativ-teritorială la Ungaria, ci doar atitudinea Unga-
riei faţă de naţionalităţi, nerecunoaşterea lor ca entitate autonomă cu drepturi 
colective.5

În cadrul Parlamentului, deputatul Vincenţiu Babeş a avut o atitudine activă 
combatînd legea naţionalităţilor votată de Dietă în 1868, a susţinut principiul 
votului universal şi secret, şi a folosirii limbii române. Membru în Dieta de la 
Budapesta, din 1860 pînă în 1890, a prezentat, în anul 1868, un proiect de 
lege a naţionalităţilor, în masura să asigure populaţiei româneşti din imperiu 
dreptul la conservarea identităţii naţionale.
 La sfîrşitul deceniului al VIII-lea, Vincenţiu Babeş a militat pentru făurirea 
unui partid politic unic al românilor din Transilvania şi Banat. Activitatea sa sus-
ţinută s-a concretizat în anul 1881, cînd a luat fiinţă Partidul Naţional Român 
prin unirea celor două partide din Transilvania şi Banat. Conferinţa naţională 
din 12 -14 mai 1881 de la Sibiu a pus bazele Partidului Naţional Român, care 
a pus la loc de frunte în programul său necesitatea redobîndirii autonomiei 
Transilvaniei, la care se adăugau dezideratele esenţiale: introducerea limbii 
române în administraţie şi justiţie, numirea de funcţionari români în teritoriile 
locuite de populaţia majoritară românească, revizuirea legii naţionalităţilor din 
1868 ş. a. Aceasta orientare generală aşezată pe linia tactică a pasivismului 
a fost însoţită de acţiuni organizatorice şi propagandistice care au urmărit 
dezvoltarea şi intărirea legăturilor permanente cu Ţara, prin conferinţe politice, 
presă, memorii, prin sprijinirea asociaţiilor şi societăţilor culturale.
 Din 1881 pînă în 1891, Vincenţiu Babeş a fost unul din protagoniştii vieţii 
politice româneşti transilvănene. A fost ales membru al Comitetului Central 
Electoral încă de la înfiinţare, iar în anul 1890, preşedinte al Comitetului Cen-
tral al Partidului Naţional Român. Din cauza unor dispute privitoare la întoc-
mirea Memorandumului şi înaintarea acestuia autorităţilor, Vincenţiu Babeş 
a intrat în conflict cu majoritatea conducătorilor partidului şi în 1892 a fost 
nevoit să se retragă din comitet: „La întrunirea Comitetului Central ţinută în 
21 şi 22 ianuarie 1892, fiind bolnav şi a decis să se retragă din activitatea po-
litică, Vincenţiu Babeş nu a mai participat, ceea ce echivala cu sfîrşitul unei 
îndelungi şi neobosite activităţi închinate poporului român din imperiul habs-
burgic”6 

Activitatea publicistică

Vincenţiu Babeş s-a afirmat şi în publicistica secolului al XIX-lea. S-a distins şi 
ca un eminent publicist. A colaborat la publicaţiile: Foaie pentru inimă, minte 
şi literatură, Amicul poporului, Gazeta Transilvaniei, Concordia, Dreptatea, Te-
legraful Român, Luminătoriul. 

Perioada de maximă activitate publicistică a lui Babeş s-a desfăşurat la Albina, 
gazetă a cărui fondator a fost, apărută în anul 1866 la Viena.  
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 În fruntea Albinei se găseau fraţii şi verii Mocioni (Andrei, George, Anton şi 
Alexandru) cărora s-au alăturat Vincenţiu Babeş şi George Popa.
 Motivul ce determinase pe întemeietorii Albinei să o editeze la Viena, a 
fost acela că în capitala imperiului cenzura era mai blîndă decît în provinciile 
periferice, iar lupta împotriva dualismului era agreată şi de unele cercuri aus-
triece. Chiar din primul număr revista anunţă că înţelege şi că voeşte să fie „un 
organ naţional, independent şi liberal, pentru toate interesele întregului popor 
român, adecă o foaie naţională generală” militînd pentru interesele întregului 
popor şi adresîndu-se românilor de pretutindeni, neţinînd seama de deosebiri-
le intelectuale, de cult sau de starea materială. Dorinţa Albinei de a fi un ziar al 
românilor de pretutindeni nu se releva numai prin programul său, ci totodată 
şi prin modul de difuzare. Chiar de la început, pe lîngă agenţiile transilvănene 
şi bănăţene, ea a intrat astfel în legături cu librarii şi achizitorii de abonamente 
de la Bucureşti, Craiova, Ploieşti, Brăila, Focşani, Iaşi, etc.
 „Un nou ziar românesc pentru românii din Banat şi Ungaria era necesar şi 
din alte considerente. În primul rînd era nevoia vădită de fortificare a frontului 
jurnalistic românesc din aceste părţi, ale cărui antecedente nu erau atît de 
remarcabile ca ale celui din Transilvania, mai ales în Banat, unde populaţia ro-
mânească, în special intelectualii, resimţea de multă vreme lipsa unui ziar pre-
stigios, mai legat de viaţa şi de năzuinţele ei. Apoi efortul politic românesc în 
ansamblul său cerea înmulţirea organelor de presă care să-l susţină. Nu trebuie 
de asemenea nesocotită nici aspiraţia românilor ortodocşi, din Banat mai ales 
dar şi de la nord de Mureş, de a avea o foaie, inspirată, susţinută şi redactată 
de cercuri ortodoxe, deşi înverşunarea confesională îşi tocise mult ascuţişul.”7

 În împrejurările date şi în virtutea unor asemenea cerinţe, mai mulţi mem-
bri ai familiei Mocioni, mînaţi şi de intenţia de a fonda o tribună de difuzare 
a ideilor lor politice, fac tot posibilul ca să apară organul de presă mult dorit. 
În primul număr se publica un articol de fond semnat de fraţii Mocioni, care 
sprijineau financiar periodicul. Jurnalul proaspăt înfiinţat promitea prin însăşi 
denumirea lui o rîvnă naţională, o stăruinţă neobosită şi chema la strînsă so-
lidaritate în confruntarea gravă ce-o prevestea mersul evenimentelor politice. 
Primul număr din 23 martie/8 aprilie 1866, expune, în articolul de fond sem-
nat de Andrei, Anton, George şi Alexandru Mocioni, programul ziarului, obiec-
tivele şi direcţia politică ce avea s-o urmeze. Fondatorii doreau ca Albina să fie 
un organ »…devotat mai presus de toate cauzei române naţionale…«, ridicat 
deasupra certurilor de partid şi a provincialismului, a confesionalismului, dea-
supra intereselor meschine, ziar care să caute a afla şi să indice cele „…mai 
bune şi mai sigure căi naţionale…”
 Albina s-a făcut cunoscută ca o publicaţie complexă, la nivelul epocii şi al 
posibilităţilor de care dispunea, cu caracter cvasienciclopedic, marcat însă de 
preponderenţa pronunţată a materialelor politice.
 Atitudinea Albinei a fost consecventă în ce priveşte combaterea perma-
nentă a abuzurilor şi tendinţelor de deznaţionalizare ale guvernului din Bu-
dapesta. S-a manifestat pe plan politic ca tribună de presă a activismului. 
Direcţia sa politică era aceea a grupării familiei Mocioni şi aliatul lor politic, 
Vincenţiu Babeş.
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 Guvernul din Budapesta, pentru a-i împiedica legătura cu românii din Un-
garia, în 1869 i-a interzis intrarea şi circulaţia pe teritoriul Ungariei. Pentru a 
nu-şi pierde contactul cu cititorii din regatul ungar şi în acelaşi timp pentru 
a-şi putea continua lupta începută, Albina s-a văzut nevoită, la 16 iulie 1869, 
să se mute la Budapesta, unde conducătorii săi Anton, George şi Alexandru 
Mocioni, precum şi Vincenţiu Babeş, fiind deputaţi în parlamentul maghiar, 
au putut să o apere cu mai multă eficacitate. Deşi tonul său va deveni mai 
moderat, totuşi, orientarea şi atitudinea ei va rămîne aceleaşi. Albina a urmărit 
totodată cu o vie atenţie şi mişcările culturale din România, activitatea Societă-
ţii academice române şi a celorlalte societăţi, precum şi turneele organizate în 
Transilvania de companiile de teatru de peste Munţi.
      Albina rezerva, pînă în 1870, un oarecare spaţiu literaturii, subordonînd-o, 
în condiţiile dominaţiei austro ungare în Transilvania, imperativului unităţii 
de acţiune în lupta de afirmare şi emancipare naţională a românilor pe plan 
economic, social şi cultural. Practic, Albina încearcă să răspundă acestui co-
mandament prin inserarea a numeroase informaţii bibliografice şi culturale din 
Transilvania. Conştienţi de posibilităţile de acţiune socială şi culturală a lite-
raturii, redactorii îşi propuneau să urmărească atent direcţia de dezvoltare şi 
fazele vieţii literare naţionale. Ţelul activităţii literare a gazetei era realizarea 
unei comunicări între români. Mijloacele pentru înfăptuirea ecestui scop au 
fost publicarea literaturii originale şi critica ei, precum şi o susţinută informare 
bibliografică a cititorilor. În primii cinci ani de apariţie, mai exact atît timp cît 
Geoge Popa a răspuns de redactarea gazetei, s-a încercat menţinerea unui 
echilibru între rubricile politice şi literare. După 1870, literatura dispare din 
coloanele Albinei cu totul.
 Albina era unul din primele periodice româneşti care tipărea cu consec-
venţă literatură populară, culeasă din Transilvania şi Bucovina de At.M.Marie-
nescu, S. Fl. Marian, V. Bumbac, Miron Pompiliu, I. Popp, P. Draga şi M. Beşanu. 
În mai multe rînduri, prin intermediul gazetei, intelectualii de la sate au fost 
îndemnaţi să culeagă literatură populară. Gazeta nu a încercat să imprime vieţii 
literare româneşti din Transilvania o direcţie nouă, ci s-a străduit să revitalizeze 
cîteva din ideile curentului naţional şi popular paşoptist.
 Literatura, privită în primul rînd ca un mijloc de realizare a idealului naţio-
nal, era mai puţin considerată din punctul de vedere estetic. În concepţia co-
laboratorilor gazetei, idealul naţional trebuia să fie, în acel moment, progresul 
material şi spiritual al poporului român. Acest crez politic, lipsit de idealismul 
revoluţionarilor de la 1848, se răsfrînge şi asupra producţiei literare. Literatura 
trebuie să corespundă ţelurilor naţionale şi din acest punct de vedere este 
necesar să fie apreciată. Naţiunile mari au progresat şi prin acţiunea socială a 
poeziei. Poetul are datoria de a prevesti evoluţia evenimentelor istorice, de a 
pregăti mişcările sociale, aşa cum făcuse Andrei Mureşanu la 1848. Tendinţa 
poeţilor din generaţia anului 1860 de a neglija „aspiraţiile naţionale”, de a se 
dedica exclusiv „liricii estetice”, este combătută. Viaţa literară din Transilvania 
anilor 1865-1875 este oglindită satisfăcător în paginile Albinei, dar literatura 
publicată este totuşi insuficientă. I. Grozescu, V. Bumbac şi At. M. Marienescu 
sînt, prin frecvenţa colaborării, poeţii cei mai legaţi de Albina. Şi-au publicat 
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aici o bună parte de versuri Iosif Vulcan. I. S. Bădescu, Iustin Popfiu. I. Papiu, 
I. Pop-Florantin, D. Petrino, A. Densuşianu, Miron Pompiliu (semna şi Moise 
Pompiliu), Victor Russu, Elia Trăilă, Z. Antinescu. Albina s-a străduit, în tot tim-
pul apariţiei, să contribuie la realizarea unităţii culturale a românilor. Se publi-
cau informaţii diverse privitoare la cei mai cunoscuţi scriitori munteni şi mol-
doveni, precum şi la ziarele şi revistele mai răspîndite. Preferinţele se îndreptau 
mai ales către I. Heliade-Rădulescu, D.Bolintineanu şi V. Alecsandri, ale căror 
versuri sînt reproduse. Cea mai interesantă colaborare este articolul O scriere 
critică (nr.36/1870) publicat de Mihai Eminescu, cu pseudonimul Cassiu, în 
care apără opiniile fostului său profesor cernăuţean, Aron Pumnul, în proble-
mele ortografiei, criticate de Titu Maiorescu.8

 Îndrăzneala articolelor sale a adus însă Albina de mai multe ori în faţa tri-
bunalului, după 1870-71 încep procesele de presă, intentate redactorului res-
ponsabil sau colaboratorilor. Au fost rari anii fără 2-3 procese de presă. Vin-
cenţiu Babeş era implicat în mai multe. În 1874 unul din redactorii săi, Gruia 
Liuba, fiind condamnat la 15 luni închisoare şi 500 fl. amendă. Aceeaşi soartă 
au avut-o şi alţi colegi ai săi. Însăşi cauţiunea ziarului, care-i punea în pericol 
apariţia, a fost confiscată în mai multe rînduri.9

 La 31 decembrie 1875, în urma acestor prigoniri Albina s-a văzut silită să-şi 
anunţe încetarea apariţiei, dar totodată şi să precizeze că în cei aproape 10 ani 
de existenţă n-a făcut decît să lumineze românii din Banat şi Ungaria. Albina 
rămîne în istoria presei române din aceasta perioadă ca unul din ziarele cele 
mai reprezentative.
 „Ziarul „Albina”, emanaţie a efervescentei politice caracteristice frămînta-
tului deceniu al şaptelea al secolului trecut, a scris prin activitatea sa o pagină 
de istorie politică şi culturală a românilor din Austro-Ungaria, interesantă mai 
ales prin atitudinea generală de rezistenţă manifestată în faţa opresiunii. El nu 
a apărut întîmplător, ci într-un moment cînd acţiunea politică românească, 
ajunsă în preajma inevitabilului act dualist, se vede nevoită a-şi multiplica mij-
loacele combative. Se născu din nevoi şi fu sortită a lupta pentru înlăturarea 
lor. Apariţia „Albinei”, organ al activismului bănăţean, fusese cerută de o anu-
me stare social-politică a românilor din părţile locului, şi a fost posibilă, căci 
nivelul de cultură al populaţiei, cel puţin al părţii mai instruite, era suficient de 
ridicat pentru a se putea găsi un număr de circa 1000 de abonaţi anual. Pe de 
altă parte, ea vădi existenţa unui număr îndestulător de bărbaţi politici şi de 
cultură, încît să se poată forma un colectiv redacţional valoros şi un grup de 
colaboratori constanţi, care conlucrară pentru realizarea unui conţinut mereu 
prestigios al ziarului. Se remarcă dintre ei, în primul rînd, Vincenţiu Babeş, care 
a condus de fapt ziarul şi care, prin activitatea sa la „Albina”, deschide drumul 
ziaristicii politice din Banat, cale bătută în anii ce urmară de oameni formaţi 
sub mîna lui, în redacţia din Viena şi apoi din Pesta, ce continuară, prin „Lumi-
nătorul” şi mai apoi „Dreptatea” (1893), ambele iniţiate şi inspirate de Babeş, 
acţiunea începută la 1866. Prin ţinuta sa politică, prin rosturile culturale, prin 
formarea unor viitori oameni de condei sau politici, prin mesajul de propăşire, 
prin însuşi exemplul său, căci a tăiat făgaş adînc pentru succesori, „Albina” 
rămîne în istoria românilor din primul deceniu al dualismului ca o realizare 
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naţională remarcabilă, definitorie pentru evoluţia culturală şi politică ulterioară 
a mişcării de emancipare din Banat şi valea inferioară a Mureşului cu deosebi-
re.”10

 

Lupta pentru despărţirea ierarhică

Vincenţiu Babeş, promotor al mişcării politice în organizaţie de partid, autori-
tate mereu consultată în materie de drept, asigură asistenţa juridică în procesul 
de despărţire a Bisericii Ortodoxe Române din Banat. Pentru ataşamentul lui 
faţă de ortodoxie a fost numit „bisericanul”. A participat decisiv la realizarea 
separării bisericeşti româneşti de cea sîrbească şi la înfiinţarea Mitropoliei Or-
todoxe din Sibiu (1864).11

 A luptat pentru limba română. Acest lucru a fost un motiv important care 
a prezidat acţiunile sale pentru despărţirea ierarhică şi menţinerea unor strînse 
legături în probleme şcolare cu consistoriile din Arad, Sibiu şi Caransebeş. La 
26 octombrie 1870 mitropolitul Andrei Şaguna îi făcea cunoscut că fusese ales, 
de Congresul naţional bisericesc, membru onorar al Consistoriului Metropoli-
tan şcolar. După această dată interesul său pentru organizarea şcolilor confe-
sionale, pentru compunerea programelor, pentru desfăşurarea examenelor s-a 
menţinut multă vreme, fiind solicitat adesea pentru rezolvarea unor probleme 
spinoase.12

 Şi fiul său, Emil Babeş, avocat în Budapesta, care a fost jurisconsult al Mi-
tropoliei de la Sibiu şi a fost încredinţat cu susţinerea tuturor proceselor cu Bi-
serica  sîrbească după despărţirea ierarhiei româneşti de cea sîrbească a luptat 
pentru împuternicirea Mitropoliei Ortodoxe din Transilvania. A scris în legătu-
ră cu legile şcolare şi cu naţionalităţile din Ungaria şi un studiu Asupra situaţiei 
românilor din Ungaria. A semnat cu pseudonimul Argus.13

Preocupări culturale şi ştiinţifice

Remarcabil om de cultură, Vincenţiu Babeş a fost membru fondator şi a fă-
cut parte din conducerea unor societăţi cultural-ştiinţifice: membru de onoare 
al ASTREI, membru fondator al Asociaţiei pentru cultura poporului român din 
Arad, etc.
 Asociaţia arădană a îmbrăţişat de la început cauza învăţămîntului naţional 
pentru românii din comitatele vestice. Din conducerea ei făceau parte, Proco-
pie Ivaşcovici, Gheorghe Popa, Atanasie Şandor, Vincenţiu Babeş, David Nicoară 
(original din Giula), Ioan Popovici Desseanu, Teodor Şerb, Anton Mocioni, etc. 
Activitatea asociaţiei pe plan şcolar rămîne importantă mai ales pentru cadrul 
oferit dezbaterii celor mai stringente probleme ale învăţămîntului românesc 
din comitatele vestice: înfiinţarea de gimnazii, licee şi şcoli reale, construirea 
clădirilor pentru şcolile săteşti, pregătirea învăţătorilor necesari, elaborarea şi 
tipărirea manualelor şcolare, orientarea învăţămîntului spre un conţinut realist 
şi practic.
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 În interesul învăţămîntului, Vincenţiu Babeş a întreţinut raporturi strînse cu 
reuniunile învăţătoreşti şi cu învăţătorii. 
 Asociaţia din Arad a beneficiat şi mai tîrziu de ajutorul său, întreţinut mai 
constant de un sentiment probabil de ataşament personal. În 1872 el avansa 
o sumă de bani pentru tipărirea unor programe necesare desfăşurării activităţii 
Asociaţiei.14

Ales membru al Societăţii Literare Române, Academia Română de mai tîrziu, 
încă de la crearea sa în anul 1866, Vincenţiu Babeş înţelege să-şi aducă o 
preţioasă contribuţie în această instituţie ce grupa reprezentanţi de marcă ai 
românilor de pretutindeni. În cadrul Academiei Române, Vincenţiu Babeş s-a 
manifestat prin preocupări ştiinţifice de istorie, prin publicaţii, participare la 
dezbateri, ca participant activ la administrarea financiară a instituţiei. A dema-
rat lucrările de descoperiri arheologice în Banat, care, între anii 1883–1884, 
au scos la iveală vestigii ale epocii romane şi a contribuit la editarea unor ma-
nuscrise referitoare la istoria românilor. În disputa dintre ortografia etimologică 
şi cea fonetică, a fost adeptul ortografiei fonetice. Prezent la sesiunile genera-
le ale Academiei Române, Vincenţiu Babeş a activat publicînd manuscriesele 
unor lucrări istorice, ţinînd discursuri sau în calitate de membru component al 
Comisiei de decernare a premiilor instituţiei.15

În afară de şcoală şi presă, Vincenţiu Babeş a acordat teatrului un credit deosebit 
în procesul instructiv-educativ, cu atît mai mult cu cît acesta se adresează 
tuturor vîrstelor.
 Interesul transilvănenilor pentru teatru a crescut foarte mult după încheierea 
pactului dualist. În această atmosferă efervescentă favorabilă întemeierii unui 
teatru românesc, face Mihail Pascaly primul său turneu în Transilvania, în vara 
anului 1868. El dă reprezentaţii în mai multe oraşe (Braşov, Sibiu, Timişoara, 
Lugoj, Arad, Oraviţa), fiind peste tot aşteptat cu nerăbdare şi primit călduros.
 Vincenţiu Babeş a fost prezent în activitatea culturală bănăţeană. În anul 
1868 a fost prezent la spectacolele din Timişoara, date de trupa lui Pascaly, din 
care făcea parte şi Mihai Eminescu.
 Pe lîngă discuţiile purtate prin Familia şi Federaţiunea, Iosif Vulcan a avut 
totodată numeroase întrevederi şi cu deputaţii români din Budapesta pe pro-
blema înfiinţării unui teatru român în Transilvania şi Ungaria,  îndeosebi cu 
Alexandru Mocioni şi Iosif Hodoş. Cel din urmă ridicase în parlament, încă în 
1868, chestiunea fondării unui teatru românesc; se cerea un teatru în care să 
se poată juca şi piese în limba română. Hodoş, în cadrul dezbaterilor parla-
mentare din 10–12 februarie 1870 a cerut să se voteze un ajutor de 200.000 
fl. pentru înfiinţarea unui teatru naţional românesc. Cererea nu a fost luată în 
consideraţie, deşi a fost sprijinită de Deák Ferenc. La începutul anului 1870 
şi ceilalţi deputaţi români repun în discuţia parlamentului problema teatrului 
românesc, de data aceasta cu mai multă îndrăzneală şi insistenţă, dar, fireşte, 
tot fără rezultat pozitiv. Deputaţii care pledează pentru această „cauză naţio-
nală” sînt: Iosif Hodoş, Sigismund Borlea, Eugen Ion Cucu, Mircea V. Stănescu şi 
Vincenţiu Babeş.
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 Paralel cu discuţiile purtate în presă şi în parlament pentru un teatru româ-
nesc, demarează şi acţiunea concretă în vederea realizării acestui deziderat. La 
începutul lunii decembrie 1869, a avut loc în casa lui George Mocioni o întrunire 
a intelectualilor, a deputaţilor români din Pesta, la care a fost invitat şi Iosif  Vul-
can. Aici se discută problema întemeierii teatrului românesc şi se hotărăşte ca 
după Crăciun să fie convocată toată „inteligenţa” română, care să decidă institu-
irea unui comitet ce urma să adune ofertele pentru teatru.16

       În luna februarie 1870, intelectualitatea s-a întrunit de două ori la Geor-
ge Mocioni. La cea de-a doua reuniune au fost prezenţi aproape toţi deputaţii 
români din parlament. Preşedinte al adunării a fost ales George Mocioni, iar se-
cretar Iosif Vulcan. Cu toţii au fost de acord că este necesară crearea teatrului 
românesc. S-au înţeles că trebuie convocată o adunare generală cu toată inte-
lectualitatea. În acest scop, s-a întocmit şi lansat un apel Către inteligenţa română 
din Budapesta, prin care aceasta era convocată pe data de 28 februarie, pentru a 
lua hotărîri serioase. Apelul, semnat de toţi deputaţii prezenţi plus, Iosif Vulcan, 
a fost tipărit pe foi volante şi publicat în Familia, cu următorul text:
       „Necesitatea înfiinţării unui teatru naţional pentru românii de dincoace de 
Carpaţi se simte de întreaga românime.
       Aceasta necesitate este una dintre cele mai ardente. Aşa ne spun o mulţime 
de voci, ce în toată ziua ne sosesc de prin toate părţile; aşa ne şopteşte inima şi 
ne spune priceperea noastră.
       Deci un început serios şi regulat pentru realizarea ideii nu se mai poate 
amîna, căci fiecare minut pierdut involvă daune imense şi responsabilitate mare 
faţă cu viitorul.
       Conform opiniunii publice manifestată şi în publicitate şi în particular – pre-
cum spuserăm mai sus – acel început ar fi să se facă în Budapesta, prin mijlocirea 
inteligenţei naţionale concentrată aici.
 Deci subscrişii ne luăm voia a ruga pe toţi inteligenţii români din Budapesta 
să binevoiască a se întruni la 28 faur st.n. după miazăzi la patru oare, în refec-
toriul redutului orăşenesc, pentru a se consulta în privinţa aceasta şi a stabili 
măsurile necesare.

Pesta, 10 faur 1870

       Antoniu Mocioni, Georgiu Mocioni, Alexandru Mocioni, Ion Eugeniu Cucu, 
Sigismund Popovici, Iosif Pop, dr.Aureliu Maniu, Vichentie Bogdan, Sigismund 
Borlea, Iosif Hodoş, Ladislau Butean, Baziliu Jurca, Lazar Ionescu, Petru Mihályi, 
Demetriu Ionescu, E.B.Stănescu, Vincenţiu Babeş, Iosif Vulcan.”17

       Acest apel s-a trimis separat fiecărui român din colonia budapestană. La data 
fixată s-au prezentat în jur 70 de intelectuali. Iată cum se relatează în Familia 
despre această adunare:
 „În sala aranjată frumos, văzurăm cu bucurie adunat un public numeros, 
compus din bătrîni, bărbaţi şi tineri, iar pe galerie avurăm plăcerea d-a saluta 
şi cîteva dame, care – drept reperezentante ale frumuseţei – veniră să asiste la 
această conferenţă ţinută în interesul artelor frumoase. Numărul celor prezenţi 
se poate pune la şaptezeci, între cari erau mai mulţi bărbaţi de frunte, depu-
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taţi dietali, diregători la discateriile mai înalte şi alţi cetăţeni onorabili. Confe-
rinţa se deschise după-amiazi la patru ore, aclamîndu-se preşedinte dl Gavril 
Mihályi, jude la tribunalul suprem, iar secretar Iosif Vulcan. Făcîndu-se istoricul 
acestei chestiuni, conferenţa procese la dezbaterea ei şi, recunoscîndu-se în 
unanimitate necesitatea înfiinţării unui teatru naţional românesc, decise a lua 
măsurile necesare pentru realizarea ei şi exmise din sînul său o comisiune de 
cinci membri pentru compunerea unui program în privinţa aceasta. Membrii 
acestei comisiuni sînt d-nii: Vincenţiu Babeş, Iosif Hodoş, Petru Mihályi, Ale-
xandru Mocioni şi Iosif Vulcan. Terminîndu-şi comisiunea operatul, acela se 
va tipări şi, împărţindu-se între toţi membrii conferenţei, se va convoca o altă 
conferenţă pentru dezbaterea operatului propus. Cu acestea, conferinţa se în-
cheiă seara la şase şi jumătate.”18

       Comisia de cinci a alcătuit un „Program preparativ” de pregătire, care a fost 
supus discuţiei, apoi dezbătut într-o adunare din 28 martie, la care a participat 
„mai toată inteligenţa română din Pesta”. Cei prezenţi au aprobat programul, 
cu mici modificări, dintre care cea mai importantă a fost ca acest comitet de 
cinci membri, consemnat la punctul II, să aibă „reşedinţa în Budapesta”, pen-
tru că acolo se află români din toate părţile. Încheindu-se discuţiile, proiectul 
a fost supus la vot  şi aprobat. Cu acest act, colonia română din Budapesta şi-a 
terminat rolul, lăsînd drum liber pentru crearea unui fond de teatru românesc. 
Un frumos epilog al acestei adunări a fost prezentarea  de către deputatul Vasile 
Butean a unei liste de subscrieri conţinînd suma de 2.120 florini pentru fondul 
proiectatului teatru naţional. În ziua următoare, deputaţii şi alţi intelectuali din 
Pesta au început subscripţiile pentru teatrul românesc. Comisia celor cinci s-a 
întrunit din nou la 5 aprilie 1870, la Alexandru Mocioni, şi au ales ca preşedinte 
pe Iosif Hodoş, iar ca secretar pe Iosif Vulcan. Secretarului i se încredinţase şi 
funcţia de casier ca şi întocmirea unui Apel către publicul român. Proiectul de 
apel a fost discutat în şedinţa din 7 aprilie, cînd Vincenţiu Babeş a fost însărcinat 
cu redactarea statutelor societăţii ce urma să ia fiinţă, cu misiunea de a strînge 
fondul material necesar pentru crearea unui teatru românesc.19

       Apelul semnat de preşedintele Iosif Hodoş şi secretarul Iosif Vulcan cu data 
de 7 aprilie 1870,  a fost publicat în Familia  şi în alte ziare.
 În perioada pregătitoare a adunării de constituire Vincenţiu Babeş ia par-
te activă la urzirea Societăţii, avînd o contribuţie considerabilă la întocmirea 
statutelor. Colaborarea lui Babeş la acţiunile Societăţii pentru fond de teatru a 
fost mai susţinută în perioada 1879-1882, răstimp în care a activat ca vicepre-
şedinte al acesteia. Este o perioadă de conlucrare fructuoasă cu Iosif Vulcan, 
secretar al Societăţii, tot pînă în 1882.20

În 1869 Vincenţiu Babeş s-a stabilit definitiv cu familia la Budapesta.  În acest 
an, după ce pierduse postul din justiţie, şi-a deschis o cancelarie avocaţială în 
capitala Ungariei.
 A participat la toate acţiunile politice, naţional-culturale cu caracter româ-
nesc din Budapesta. Mai multe decenii a fost membru în comitetul Bisericii 
Greco-Valahe din Pesta. Aici l-a cunoscut şi pe tînărul Teodor Papp, viitorul 
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mecenat originar din Giula, care între anii 1842–1850 era cantorul bisericii. 
Teodor Papp a avut strînse legături prieteneşti cu Vincenţiu Babeş.21 
 Prieten şi apropiat al familiei Mocioni din Banat, a distribuit mai multe 
burse şcolare, acordate tinerilor români, pentru studii în străinatate. Membrii 
familiei Mocioni au contribuit efectiv la acordarea de burse pentru copii dotaţi 
din rîndul claselor nevoiaşe. Inedit este faptul că în cadrul consiliului de familie 
întrunit cu ocazia Crăciunului din 1866 la Foeni, s-a stabilit ca pentru aceasta 
activitate familia să contribuie cu 10.000 florini aur. Administrator a fost numit 
Vincenţiu Babeş.
 El s-a îngrijit de talentele tinere. Dintre zecile de bursieri întreţinuţi anual 
în şcoli de familia Mocioni, pe mulţi i-a recomandat Babeş, care s-a îngrijit an 
de an de administrarea miilor de florini destinaţi instruirii românilor lipsiţi de 
mijloace. Pentru tinerii români, Vincenţiu Babeş a căutat mijloace de formare 
profesională şi în altă parte. Unora le-a găsit ajutor pe lîngă consistoriile episco-
pale sau la Fundaţia Gojdu, la acărei administraţie a luat parte.
 Babeş a ajutorat studenţii români din capitala ungară. De la constituirea ei 
Societatea „Petru Maior” a fost sprijinită de către Vincenţiu Babeş, şi alţi mem-
bri ai familiei lui. Au luat parte la mai multe activtăţi şi manifestaţii culturale ale 
acesteia. La începutul anilor 1880, chiar Victor Babeş, a fost vicepreşedintele 
societăţii studenţeşti.

Ultimii ani

La începutul lui 1902, Babeş s-a îmbolnăvit grav. Avea necazuri materiale şi 
familiale. În anii de început ai secolului XX, cînd mişcarea româneasacă încă 
nu se limpeziseră după acţiunile Memorandului, scrisorile unor fruntaşi naţio-
nali români care dădeau expresie admiraţiei pentru îndelungatul şi bogatul său 
trecut politic trebuie să-l fi umplut însă de bucurie, ca şi solicitările venite din 
toate părţile de a povesti fapte de demult sau de a contribui la crearea unui 
fond documentar care să cuprindă istoria luptei româneşti pentru libertate în 
secolul al XIX-lea.22

 Bătrîneţea îl apăsa tot mai mult, aproape nu mai părăsea cercul strîmt al 
familiei. Ultima sa locuinţă  ani de-a rîndul a fost pe Vámház krt. nr. 4.
 După o viaţă îndelungată de peste 86 de ani, s-a stins din viaţă la 3 februa-
rie 1907 la Budapesta şi a fost înmormîntat în cripta familiei de la Albertfalva. 
În mai multe reviste ale vremii a apărut vestea morţii sale. Şi Drapelul din 
Lugoj, unde Vincenţiu Babeş a colaborat în ultimii ani de viaţă, a publicat 
necrologul său, elogiind strădania lui de o viaţă, închinată propăşirii poporului 
român din Banat şi Ungaria. Despre înmormîntarea sa se scrie în felul următor: 
 „Doliul tuturor Românilor a petrecut marţi la odihna eternă pe nemurito-
riul conducător al poporului şi bisericei româneşti, pe marele naţionalist etc. 
Vincenţiu Babeş.
 La locuinţa defunctului au celebrat serviciul divin Î. P. Cuv. Sa  Augustin 
Hamşea, păr. I. Murnu-Georgiades şi păr. G. Bogoevici. Corul studenţilor a 
cîntat răspunsurile.
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 Au ţinut discursuri duioase: P.Cuv. Sa August. Hamşea, deputatul Dr. Al. 
Vaida-Voevod şi studentul P. Nistor presidentul societăţii „Petru Maior”.
 Sicriul a fost transportat la Albertfalva şi depus în cripta familiară. La înmor-
mîntarea sa au luat parte: deputaţii români Vaida-Voevod, Maniu şi Şerban, şi 
alţi Români, apoi deputatul E. Kovács, profesorul I. Kovács şi întreaga familie a 
răposatului.
 Au depus cununi: partidul naţional român, Academia română, institutul 
bacteorolig din Bucureşti, Liga culturală, familia Mocsonyi, redacţia „Luptei”, 
societatea „Petru Maior”, biserica macedo-română din Budapesta, etc.”23

 În anul 1936, osemintele răposatului au fost deshumate şi repuse spre 
veşnică odihnă lîngă biserica din Hodoni, satul natal, aşa cum i-a fost ultima 
dorinţă.

Concluzii
 
Datorită activităţii politice desfăşurate vreme de cinci decenii Vincenţiu Babeş 
a fost în intimitatea fruntaşilor mişcării naţionale: Ioan Raţiu, Vasile Lucaciu, 
Gheorghe Pop de Băseşti, Iuliu Coroianu, Ilie Măcelariu şi, cu deosebire, fraţii 
Mocioni. Dacă s-a manifestat amical faţă de unii şi contradictoriu faţă de alţii 
(mai ales tribuniştii i s-au opus deschis), relaţiile cele mai sincere şi deschise 
le-a împărtăşit cu membrii familiei Mocioni. 
 Dacă  a înregistrat un semieşec politic în cadrul Partidului Naţional Român, 
prin marginalizarea la care-l vor supune tribuniştii pe el şi Alexandru Mocioni, 
în schimb activitatea sa culturală va cunoaşte o amplă manifestare odată cu tre-
cerea anilor şi se va bucura de calde aprecieri, atît din partea contemporanilor 
cît şi a posterităţii.
 Prin ampla şi îndelungata activitate desfăşurată pe multiple planuri pentru 
emanciparea naţională şi propăşirea culturală a românilor din Banat şi Ungaria, 
Nicolae Iorga considera despre Vincenţiu Babeş că „prin cunoştinţele sale de 
drept, de istorie, prin elasticitatea sa de spirit, prin uşurinţa sa de vorbă şi prin 
talentul de a umbla cu oamenii mari, el a reprezentat bine pe românii de con-
fesia şi din ţinutul lor, şi astfel a adus servicii neamului”24

 Cunoscător al mai multor limbi (româna, germana, maghiara, franceza, la-
tina, slavona, sîrba) Vincenţiu Babeş a fost unul din cei mai de seamă cărturari 
şi oameni de cultură ai secolulului al XIX-lea. A militat pentru dezvoltarea în-
văţămîntului românesc, a întreţinut raporturi strînse cu reuniunile învăţătoreşti, 
cu învăţătorii pe care i-a sprijinit în tipărirea programelor şi manualelor şcolare. 
Originea, limba, istoria culturală şi religioasă a neamului românesc au fost pre-
ocupări majore ale cărturarului bănăţean.
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ALEXANDRU MOCIONI (1841–1909)

Originea şi familia

„Familia Mociu-Moceanu-Mocsonyi-Mocioni a fost, printre aromâni, unică, 
din cîte se cunosc. Ne referim bineînţeles nu numai la poziţia ei pe plan euro-
pean, ci mai cu seamă pe plan naţional.
 Ea este originară din Tessalia şi este înrudită îndeaproape cu faimosul căpi-
tan Andruţă Veru, unul din eroii naţionali ai aromânilor. Începutul prosperităţii 
ei este strîns legat de creşterea oilor, de valorificarea produselor acestui patru-
ped atît de strîns legat, în general, de soarta băştinaşilor de pe ambele maluri ale 
Dunării. Prosperitatea luînd proporţii, ea începe să practice comerţul cu ridicata 
organizînd, în vederea acestui scop, caravane care-i duceau mărfurile, de acum 
diversificate, pînă în cele mai îndepărtate centre comerciale ale Imperiului Oto-
man. Cunoscînd o acsensiune vertiginoasă, locurile natale curînd nu au mai 
putut-o cuprinde. De aceea familia Mocioni se mută, după cum se şi cuvenea, 
de timpuriu, la Moscopole unde va fi fi consederată curînd, printre cele mai 
înstărite. Aveau curţi şi case măreţe, precum şi o biserică proprie, ornată cu rare 
podoabe de cult din aur şi argint, ca şi mulţime de covoare orintale. Cultul în 
această biserică a fost săvîrşit permanent numai de preoţi membri ai familiei.
 Îndeletnicirea de negustori a îngăduit Mocioniştilor să sesizeze de timpuriu 
schimbările ce se profilau în structura politică-militară a Turciei. Ele le-au îngă-
duit să-şi extindă comerţul în ţările cucerite de musulmani în centrul Europei. 
Negustorind pe urmele învingătorilor, Mocionieştii, încărcîndu-şi averile pe 
catîri, au pornit în pribegie voită spre Ţara Românească, Moldova, Transilva-
nia, Ungaria şi Austria.”1

Familia Mocioni (varianta maghiară Mocsonyi) se numără printre familiile de 
frunte macedoromâne din Ungaria. Membrii acestei familii, alături de mulţi alţi 
macedoromâni întreprinzători, s-a integrat în viaţa economică a Ungariei  şi 
Austriei. Au creat întreprinderi comerciale prospere, au pătruns, prin căsătorii, 
în rîndurile nobilimii din cele două ţări.
 „Fapt istoric incontestabil, ce rezultă dintr-un arbore genealogic de la sfîr-
şitul secolului al XVIII-lea, e însă că un „Constantinus Motsonyi”, presbiter gre-
co-neunit a venit, în anul 1747, din Macedonia în Ungaria şi a murit la Pesta în 
etate de 110 ani.
 Preotul Constantin Mocioni a avut – ne informează geneologia – 5 fii, din-
tre care numai doi sunt amintiţi cu numele: Andrei, înnobilat şi Mihaiu, cari 
„pe lîngă numele de Motsonyi” îl poartă şi pe cel de „Popovits” , pentru că tatăl 
lor a fost preot.
 Cunoaştem, însă, şi pe al treilea fiu al preotului Constantin Mocioni, cu nu-
mele Petru, care nefiind probabil, căsătorit, prin testamentul său din 14 aprilie 
1759, l-a instituit drept moştenitor universal al său pe fratele mai mic, Andrei, 
cu obligaţia să-i dea bătrînului lor tată, cît timp va trăi, „una sută florini anual” 
şi să împlinească următoarele legate pioase:
Spitalului din Pesta: 100 fl.
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Bisericii parohiale din Pesta: 100 fl.
Bisericii Sf. Gheorghe din Pesta: 100 fl.
Bisericii  din Ierusalim: 100 fl.
Bisericii Sf. Munte din Turcia: 100 fl.
Bisericii Sf. Atanase din Moscopolea, locul său de naştere: 100 fl.
Şcoalei de acolo: 100 fl.
Testamentul s-a publicat în  Senatul din Pesta la 3 nov. 1775, cînd – probabil 
– a decedat testatorul.”2

 Fiii preotului Constantin Mocioni au găsit în capitala Ungariei un teren 
prielnic profesiunii lor de comercianţi. Făcînd negoţ în stil mare, prin iscusinţa 
şi hărnicia lor au ajuns la o bunăstare materială, numărîndu-se printre fruntaşii 
breslei neguţătoreşti şi printre membrii de seamă a coloniei macedoromâne 
din Pesta. Familia Mocioni a avut 17 case în capitala Ungariei.3 
 Mihai şi Andrei, fiind căsătoriţi, sînt străbunii celor două linii, înnobilate 
separat, în care se ramifică familia Mocioni, la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. 
Familia se scindează în două ramuri, una la Pesta, cealaltă în Ungaria de Nord 
la Miskolc şi Tokaj.
 Creîndu-şi treptat o situaţie, Andrei întemeietorul liniei Mocioni de Foeni, a 
cerut, în 1780, şi a obţinut de la împăratul Iosif al II-lea moşia Foen din Banat, 
ca donaţie mixtă adică plătită în parte şi cu bani.
 „În 1782, înainte de a primi confirmarea înnobilării sale, Andrei a fost îm-
puşcat de un necunoscut, în timp ce se afla în casa administratorului său. Ca 
atare diploma de înnobilare, în cadrul căreia se stipulau drepturile de care ur-
mau a se bucura descendenţii lui Andrei, inclusiv acordarea domeniului Foen, 
a fost emisă pe numele soţiei sale, Ecaterina Mocioni, născută Cojoca (care a 
trăit pînă în 1824) şi fiilor săi. Eliberată la 28 februarie 1783, diploma a fost 
înregistrată, conform obiceiului, în 9 august acelaşi an la capitlul din Cenad şi 
reconfirmată de împăratul Francisc I al Austriei la 10 mai 1805 prin emiterea 
unei noi diplome. Pentru recunoaşterea  publică a drepturilor înserate, această 
nouă diplomă, a fost publicată la 6 august 1827 în comitatul Torontal şi la 21 
aprilie 1828 în comitatul Caraş.”4 

 Membrii celei de-a doua ramuri a familiei,  al cărui prim reprezentant a 
fost Mihai Mocioni, şi-au avut  îndeobşte sediul la Tokaj  şi au fost înnobilaţi 
ca armalişti (adică fără donaţiunea unei moşii şi fără predicat) la 1 iunie 1798. 
Diploma a fost emisă sub semnătura împăratului Francisc I. Mihai Mocioni a 
posedat o avere considerabilă, situîndu-se printre fruntaşii breslei negustoreşti 
din colonia macedoromână din Pesta.
 „În anul 1761 se căsătoreşte cu Eva de Kefala, aparţinînd aceluiaşi grup 
etnic, cu care va avea 16 copii, din care în viaţă vor rămîne 8. Existenţa familiei 
s-a desfăşurat în limitele tradiţiei la care toţi ţineau foarte mult.
 Mihai a cumpără proprietăţi şi case la Tokay, lîngă cele ale socrului său, 
unde s-a şi mutat, a făcut negustorie, a frecventat societatea aromână (două 
din fetele sale se mărită, una cu Naum Dera iar a doua cu Pellenga Diamandi). 
Între ei au vorbit în dialect, însă au cunoscut, cum este şi firesc, limba maghia-
ră.”5 

 Familia Mocioni (însumînd 48 de membri, reprezentînd, în timp, 7 gene-
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raţii)  a jucat un rol de frunte în viaţa românilor din Ungaria, fiind cunoscută, 
ca una din cele mai prestigioase familii româneşti din Budapesta. Prin activita-
tea lor, membrii familiei au intrat în istoria naţional-politică a Banatului. Ei au 
condus viaţa politică a românilor de aici timp de opt decenii. Mocioniştii au 
jucat în Banat un rol asemănător cu cel al Goleştilor în Ţara Românească şi al 
Hurmuzakeştilor în Bucovina6

Studiile

Alexandru Mocioni a fost cel mai distins vlăstar al familiei şi una dintre cele mai 
reprezentative personalităţi din viaţa publică a românilor din Ungaria şi Tran-
silvania, în ultimele decenii ale veacului al XIX-lea. S-a născut în 4 noiembrie 
1841, la Pesta, şi a crescut în sînul familiei Mocioni, sub supravegerea mamei 
sale Ecaterina, care i-a insuflat o educaţie românească şi ortodoxă. Îndrumăto-
rul său de studii a fost studentul Atanasie Marienescu, ajuns ulterior doctor în 
drept şi academician. Studiile secundare le-a făcut la liceul piariştilor din Pesta. 
După terminarea lor, s-a înscris la Universitatea din Pesta, unde a început să 
studieze dreptul. Şi-a continuat pregătirea, timp de trei ani, la Viena şi şi-a 
terminat studiile la Universitatea din Gratz – unde şi-a susţinut şi doctoratul în 
drept. 
 Despre Alexandru Mocioni, marele său biograf şi rectorul Academiei Teo-
logice din Arad, dr. Teodor Botiş, precizează  că „vorbea, pe lîngă limba ma-
ternă, cu accent bănăţean, limbile germană, maghiară, franceză şi engleză.” 
Dăruit cu un talent excepţional  şi avînd din tinereţe nobila pasiune a cărţii, el 
a fost predestinat pentru misiunea de mare cinste şi răspundere pe care avea 
să-o joace nu numai în arena luptelor politice şi bisericeşti, ci şi în viaţa cultu-
rală a românilor bănăţeni.
 La scurt timp după ce şi-a terminat studiile şi-a  început activitatea politi-
că. Pentru început  a  întreprins o călătorie de studii în Elveţia şi Belgia – ţări 
polietnice – cu scopul de a studia legislaţia privitoare la egalitatea în drepturi a 
naţionalităţilor conlocuitoare. În acest fel s-a documentat serios, cu argumente 
din drept şi cu exemple practice din aceste ţări, considerate cele mai avansate 
din punct de vedere legislativ, pentru a susţine şi el cauza drepturilor românilor 
din Ungaria.7 

Deputat în parlamentul Ungariei

Debutul lui Alexandru Mocioni pe scena politică a avut loc la scurt timp după 
terminarea studiilor. Monarhul a convocat noua Dietă pentru ziua de 10 de-
cembrie 1865 iar Mocioni a împlinit vîrsta legală de 24 de ani în data de 4 no-
iembrie, ceea ce i-a permis să participe la alegerile pentru deputaţi. S-a înscris 
drept candidat pentru mandatul românilor din circumscripţia Rittberg (Tormac, 
judeţul Timiş). Contracandidatul său a fost consilierul austriac Winkler, mare 
proprietar, susţinut de guvern. În ciuda presiunilor din partea guvernului, Mo-
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cioni a obţinut majoritatea de voturi. Cu toate acestea, preşedintele electoral 
nu a putut accepta răsturnarea de situaţie şi, sub pretextul unei bătăi între 
alegători, nu a consemnat majoritatea de voturi. În al doilea tur de scrutin, 
Alexandru Mocioni a obţinut o majoritate zdrobitoare, o victorie răsunătoare, 
dată fiind diferenţa de vîrstă şi de susţinere dintre cei doi candidaţi. A urmat 
contestarea alegerilor, pe motiv că Mocioni este încă minor, dar contestaţiile 
nu au fost acceptate, deoarece Dieta urma să se formeze la o lună, după ce 
Mocioni ar fi împlinit vîrsta legală. Astfel, Alexandru Mocioni a ajuns, la vîrsta 
de numai 24 de ani, unul dintre cei mai tineri deputaţi din Camera ungară .
 Intrat în Parlamentul maghiar în primul său ciclu parlamentar (1865–1869), 
Alexandru Mocioni şi-a scandalizat colegii atunci cînd a început pledoaria pen-
tru drepturile naţionalităţilor conlocuitoare, nerecunoscute politic la acea dată. 
Se considera atunci că numai naţiunea maghiară trebuie să fie reprezentată în 
Parlament, lucru pe care Mocioni l-a combătut categoric. Primele sale discur-
suri l-au transformat rapid într-unul dintre cei mai faimoşi, dar şi cei mai redu-
tabili adversari politici. Primul său proiect de lege a vizat protejarea prin lege a 
drepturilor naţionalităţilor conlocuitoare din Ungaria, cu accent pe protejarea 
drepturilor românilor. A constituit un club parlamentar al românilor, susţinuţi 
fiind şi de sîrbi.8 
 În 1867, Alexandru Mocioni  a început o campanie publicistică în ziarul 
Albina şi în mai multe ziare străine din Viena şi Praga, a polemizat cu publi-
caţiile guvernamentale şi a cerut categoric în parlament recunoaşterea „prin 
legi fundamentale egalitatea de drept a popoarelor ţării, ca individualităţi na-
ţionale, concludînd în arondarea administrativă a ţării în circumscripţii, după 
naţionalităţi.”9

 În 1868, deputaţii români şi sîrbi, i-au încredinţat conducerea luptei pentru 
egala îndreptăţire a naţionalităţilor din Austro-Ungaria. La întrunirea fruntaşilor 
români de la Timişoara, din luna aprilie a aceluiaşi an, convocată de Mocio-
nişti, s-a discutat despre măsurile, ce se cereau luate, faţă de proiectul întoc-
mit de guvern împotriva naţionalităţilor nemaghiare, naţionalităţi, ce alcătuiau 
două treimi din populaţia ţării. Adunarea a stabilit  normele de acţiune şi s-a 
redactat un memoriu semnat de 300 persoane, publicat în cele mai răspîndite 
ziare, în care s-a cerut  energic rezolvarea urgentă a problemei, pe baza depli-
nei egalităţi în drepturi.10

 În dezbaterile purtate în parlament, cu prilejul prezentării poziţiilor faţă de 
legea naţionalităţilor, s-a observat, foarte clar, lupta dintre aristocraţia maghiară 
şi reprezentanţii naţionalităţilor, care în virtutea afirmării şi emancipării naţio-
nale, caracteristică secolului al XIX-lea, luptau pentru libertate naţională.  
 În parlament, Alexandru Mocioni s-a dovedit un luptător neîntrecut. S-a re-
marcat îndeosebi prin discursul rostit la dezbaterea proiectului de lege asupra 
egalei îndreptăţiri a naţionalităţilor, cînd în numele clubului naţionalist român 
a prezentat părerea naţionalităţilor. Participînd la discutarea acelei legi, a dat 
guvernului următorul avertisment: „Sau renunţaţi la supremaţia artificială şi vă 
împrieteniţi cu deplina egală libertate a naţionalităţilor nemaghiare sau renun-
ţaţi la ori ce libertate şi la ori ce dezvoltare naţională.”11 

 Alexandru Mocioni a pledat pe argumentarea logică pe care o furniza 
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dreptul popoarelor de a se dezvolta în mod nestînjenit. Acesta este un princi-
piu fundamental, pe care civilizaţia europeană l-a afirmat pentru statornicirea 
unor relaţii de cooperare între naţiuni. Proiectul de lege prezentat, argumen-
tat, susţinut  şi apărat de Mocioni a arătat că parlamentul nu poate rezolva 
problemele naţionale decît pe bază de drept. În acest fel, Mocioni a atins prin 
intervenţia sa una dintre problemele statului multinaţional austro-ungar. El a 
stabilit o corelaţie între libertatea naţională şi existenţa statului austro-ungar, 
argumentînd că, în perioada mişcărilor naţionale, care au cuprins Europa, lim-
ba naţionalităţilor va exercita o influenţă hotărîtoare asupra existenţei statului. 
 Tot în 1868, în noiembrie, cînd guvernul a prezentat proiectul de lege a 
naţionalităţilor, Alexandru Mocioni a luat  parte la discuţiile, în care au fost an-
gajaţi toţi deputaţii români, în frunte cu Vincenţiu Babeş, cel mai apropiat cola-
borator şi sfetnic al familiei şi intimul său, şi după ce a precizat: „…nu numai că 
nu le dă naţionalităţilor drepturi, ci le deneagă chiar condiţiunea principală a 
oricărei dezvoltări, adică nici existenţa nu le-o recunoaşte naţiunilor existente 
în ţară”,12 a refuzat să participe la discuţiile speciale.
 Ciclul parlamentar 1865–1868 s-a încheiat la 10 decembrie 1868. În Epis-
tola deschisă, către mulţi Alexandru Mocioni a explicat alegătorilor, naţiunii 
române asuprite, conţinutul legii naţionalităţilor, care a fost votată şi care nega 
existenţa legală a naţiunii nemaghiare.
 Ideile, susţine autorul în acest articol, oricît ar fi de sublime, dacă le au 
numai puţini indivizi şi mulţimea nu le cunoaşte, apar şi dispar ca nişte umbre 
neputincioase, dar cînd sînt însuşite de mase atunci se naşte o putere generală, 
binefăcătoare, generală pentru ca nu i se poate opune nici o putere omeneas-
că şi binefăcătoare pentru că duce la progresul omenirii. 

La al doilea ciclu parlamentar 1869–1872 a primit mandatul din partea Lugoju-
lui. Această alegere a fost şi ea boicotată de forţele guvernamentale, contrariate 
de ascensiunea românilor în viaţa politică prin intermediul unor personalităţi 
de seamă, mai ales ale Mocioneştilor, consideraţi un „club primejdios”. Alege-
rile de la Lugoj au fost pe toate căile obstrucţionate, în final fiind considerate 
nule, întrucît au fost clar în defavoarea candidatului guvernamental Szentes. 
Cu toate acestea, la al doilea tur de scrutin, Mocioni a cîştigat fără drept de 
apel. În acest ciclu parlamentar, Mocioni şi-a continuat munca începută. Cu 
toate că a întîlnit în continuare o opoziţie furibundă din partea partidelor par-
lamentare, chestiunile ridicate de el cu privire la drepturile naţionalităţilor şi-au 
făcut treptat locul în dezbaterea parlamentară şi în cea publică.13 
 Numeroasele sale intervenţii în Parlamentul de la Budapesta, deşi extrem 
de critice faţă de politica de forţă pe care guvernanţii au adoptat-o faţă de 
minorităţi, au fost deosebit de bine primite de presa contemporană. La 1870, 
comentînd intervenţia lui Alexandru Mocioni pe marginea Legii Municipiilor, 
ziarul maghiar de opoziţie Magyar Újság notează: „Alexandru Mocioni, prin 
splendida sa predare, a pus în adevărată admiraţie pe mai mulţi, chiar şi pe 
unii guvernamentali. Întreaga Cameră i-a ascultat cu cea mai mare atenţie cu-
vîntarea, care a ţinut aproape două ore şi care, între toate discursurile, ce s-au 
rostit în parlamentul ungar de la 1861 încoace, îşi revendică dreptul de a fi una 
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dintre cele mai excelente. Cu sistem, cu erudiţie şi cu fineţea lui Hyperides, a 
dat asalt asupra înţelepciunii guvernului.” 
 Legat de admirabilele discursuri ale lui Alexandru Mocioni, majoritatea pu-
blicate în Cartea de aur …a lui T. V. Păcăţeanu, a făcut carieră în epocă şi o  
discuţie, purtată pe holurile Parlamentului de la Budapesta, între Alexandru 
Mocioni şi primul ministru maghiar. I. Andrássy, care îl acuza pe fruntaşul ro-
mân, că îl pune mereu în încurcătură faţă de deputaţii maghiari cu solicitările 
privind drepturile românilor transilvăneni. La această acuză, Alexandru Moci-
oni ar fi răspuns, sec: „Anexaţi la România cele trei milioane de români transil-
văneni şi scăpaţi de necaz.”14

 În acest ciclu parlamentar, printre altele, Alexandru Mocioni a prezentat 
primul proiect de lege pentru înfiinţarea unui teatru românesc dar şi petiţia 
tinerilor români dornici a dezbate proiectul de lege privind înfiinţarea unei 
universităţi în limba română, la Cluj.15  
 În această perioadă, activitatea politicienilor români  din Parlamentul Un-
gariei a început să piardă  din forţa iniţială. Mocioni a continuat să susţină 
cauza, însă rezultatele au întîrziat să se arate. 

În 1872 a fost  reales în cercul Radnei însă în 1874, cu convingerea că luptele 
parlamentare pentru românii din Ungaria sînt zadarnice, Mocioni a renunţat la 
mandatul său. Cînd în 1881 alegătorii din Lugoj i-au oferit din nou mandatul, 
Mocioni i-a refuzat declarîndu-se cu hotărîre pentru pasivitate, deşi la confe-
rinţa de la Sibiu să decretase pasivitatea numai pentru românii din Ardeal. Dar 
renunţarea la mandat nu a însemnat că Mocioni s-a retras din orice activitate 
politică. Prin publicistică, apoi în conferinţele naţionale el a ţinut să-şi spună 
totdeauna cuvîntul şi să-şi precizeze poziţia cu privire la ţinuta politică a româ-
nilor din Ungaria.16 

Activitatea politică 

Spirit viu şi aprig, cu o inteligenţă sclipitoare – Nicolae Iorga spunea despre 
Alexandru Mocioni că „este un om cu a cărui minte ne mîndrim” – s-a impus 
destul de repede în fruntea elitei românilor din Transilvania, în ceea ce priveşte 
lupta pentru cîştigarea de drepturi naţionale. Alături de alţi fruntaşi bănăţeni, 
Alexandru Mocioni  a convocat la Timişoara, pe 7 februarie 1869, o Conferinţă 
naţională a tuturor românilor din Banat şi Ungaria, argumentînd că „în viaţa 
constituţională lupta pentru idei, pentru reforme şi drepturi, se mijloceşte prin 
partide politice”. Alexandru Mocioni a propus noului partid principiile libera-
lismului şi ale democraţiei, iar cei 500 de delegaţi au susţinut atît programul, cît 
şi înfiinţarea primului Partid Naţional al românilor transilvăneni.

Conferinţa de la Timişoara a fost o acţiune reuşită de punere în practică a 
ideilor lui Alexandru Mocioni. La 27 ani el a fost ales preşedintele Partidului 
Naţional. Programul partidului a fost elaborat cu ajutorul lui Vincenţiu Babeş. 
Organizatoric, noul partid trebuia să aibă un comitet naţional central, cu sediul 
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la Timişoara, comitete naţionale în fiecare comitat şi comitete cercuale, în fie-
care circumscripţie electorală, unde exista populaţie românească. 
 Programul adoptat cuprindea nouă puncte, din care cele mai importante 
au fost: recîştigarea autonomiei Transilvaniei; folosirea limbii române în ad-
ministraţie şi în justiţie în ţinuturile locuite de români, precum şi numirea în 
aceleaşi ţinuturi, de funcţionari români sau care cunosc bine limba română; 
revizuirea legii naţionalităţilor într-un spirit mai favorabil lor; lupta împotriva 
tendinţelor de asuprire naţională şi de maghiarizare forţată; lărgirea dreptului 
de vot  asupra tuturor cetăţenilor, care plătesc o contribuţie directă, sau chiar 
introducerea votului universal.  Un punct la fel de important, prevedea con-
lucrarea frăţească „cu toţi aceia care mai vîrtos vor ţinea cont de interesele şi 
bunăstarea poporului peste tot”.17

 Prin urmare, în aceasta zi s-a constituit Partidului Naţional al Românilor din 
Banat şi Crişana iar preşedinte a fost ales Alexandru Mocioni, iar după patru 
luni, prin fuzionarea partidului bănăţenilor şi crişenilor cu Partidul Naţional 
Român din Transilvania, locul său a fost preluat de Ilie Măcelariu.

Scopul întregii sale activităţi a fost rezolvarea problemei naţionale a românilor 
din Transilvania. S-a opus înaintării Memorandului românilor din Transilvania 
la Curtea imperială, în 1892, spunînd că nu este momentul oportun pentru 
aşa ceva şi, mai ales, că nu se poate „pîrî regele la împărat”, fiind vorba despre 
aceeaşi persoană. Dar a sărit în apărarea memorandiştilor, atunci cînd aceştia 
au fost întemniţaţi la Vác şi la Seghedin. În vara anului 1892, a fost invitat 
personal şi a fost primit la Castelul Peleş de către regele Carol I,  iar cei doi 
s-au consultat despre problemele românilor din Transilvania şi despre căile de 
soluţionare a lor. Nu dispunem de nici o informaţie despre conţinutul discu-
ţiilor, care s-au purtat la Peleş între Carol I şi Alexandru Mocioni, deoarece 
ambii au păstrat o tăcere strictă în acest sens. Avem doar mărturia lui Eugen 
Mocioni, fratele lui Alexandru, care îi spunea lui Teodor Botiş, că toată viaţa 
Alexandru n-a vrut să-i vorbească despre cele discutate cu Carol I, spunînd că 
sînt probleme prea importante ca să le poată divulga, dar că rezultatele se vor 
vedea cu timpul.18

 În anul 1894, cu ocazia procesului Memorandumului – deşi anterior se 
pronunţase, alături de alţi politicieni, împotriva înaintării memoriului Curţii 
vieneze, socotind că în acel moment nu era oportună – Alexandru Mocioni a 
cerut întregului popor român să-şi afirme solidaritatea cu semnatarii săi. Aceas-
ta, fiindcă guvernul maghiar a socotit de cuviinţă să aducă în faţa instanţei de 
judecată pe cei ce solicitaseră, în numele milioanelor de români din Transilva-
nia şi Banat, tratament nediscriminatoriu pentru toate naţionalităţile din impe-
riu. Lucru pretins de Alexandru Mocioni, încă în 1872, cu următoarele cuvinte: 
„Pentru politica aceasta îndreptată adeseori în contra noastră […] nu naţiunea 
maghiară, ci numai şi numai partida guvernamentală poate să fie responsabilă. 
De aceea, lupta noastră politică are să fie îndreptată numai în contra acestei 
partide, dar nicicînd în contra naţiunii maghiare, cu care în cele din urmă 
avem în toată privinţa interese solidare.”
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 În anul 1893, pentru că se simţea nevoia unei tribune de luptă a români-
lor bănăţeni împotriva abuzurilor autorităţilor maghiare, Alexandru Mocioni a 
subvenţionat apariţia ziarului Dreptatea la Timişoara, condus de Cornel Dia-
conovici şi Valeriu Branişte. Dreptatea s-a implicat în apărarea drepturilor me-
morandiştilor şi a cauzei susţinute de aceştia, motiv pentru care procesele de 
presă, intentate publicaţiei româneşti de autorităţi, au început să se ţină lanţ. 
De pildă, pentru articolele sale antiguvernamentale publicate în Dreptatea, 
Valeriu Branişte a fost condamnat la doi ani de detenţie, în închisoarea de stat 
din Vác.19 

Referitor la gîndirea sa naţională, George M. Marica remarca următoarele:„Ale-
xandru Mocioni e spirit politic cu cea mai temeinică cultură filozofică. Opera 
lui dovedeşte nu numai o bună pregătire ştiinţifică, bazată atît pe o adîncime 
teoretică a problemelor ce-l preocupau, cît şi pe o informare empirică (în ce 
priveşte cele sociologice), dar şi o minte deosebit de ascuţită… Chestiunea 
care l-a preocupat mai mult, ca de altfel pe toţi fruntaşii ardeleni şi bănăţeni 
ai epocii, din motivele relevate, a fost cea naţională. Nu numai cu prilejul dis-
cutării ei, dar şi a altor teme importante, Alexandru Mocioni se remarcă prin 
poziţia sa adesea înaintată, cu toate că prin originea sa socială – mare moşier 
– ar fi fost mai simplu şi mai avantajos pentru el să treacă în lagărul aristocraţiei 
maghiare. Nu s-a limitat doar să pledeze platonic cauza românească, dar a 
contribuit, împreună cu întreaga familie, cu sume însemnate de bani la ajuto-
rarea celor lipsiţi, în special a tineretului, la studii.”20

Promotor şi mecenat al culturii româneşti

Alături de ceilalţi reprezentanţi de marcă ai familiei, Alexandru Mocioni s-a im-
plicat şi în sprijinirea culturii româneşti din Transilvania. În Scrierile sale, Vasile 
Pîrvan precizează că „vrednicii nobili de Mocioni sunt cei mai mari binefăcă-
tori în viaţă ai românilor de peste munţi.” 
 Doar în anul şcolar 1865/1866, Mocioneştii au întreţinut 36 de bursieri 
români la universităţile din Viena şi Budapesta, dintre aceştia Victor Babeş şi 
Coriolan Brediceanu atingând nivelul excelenţei. 
 Alexandru Mocioni a contribuit în 1870, substanţial, la înfiinţarea „Socie-
tăţii pentru fond de teatru român”, donînd, cu această ocazie, 1850 de florini, 
a patronat Societatea Academică „Petru Maior” a studenţilor români din Bu-
dapesta, a acordat 12.000 de coroane Liceului din Brad şi încă 5000 de coroa-
ne pentru alte şcoli româneşti. 
 Pe lîngă susţinerea, în exclusivitate, a ziarului Albina, Alexandru Mocioni a 
subvenţionat consistent şi revista Luceafărul, scoasă, începînd cu anul 1902, la 
Budapesta, de către un grup de studenţi români, în frunte cu Octavian Goga, 
Ioan Lupaş, Ioan Lepădat, Alexandru Ciura şi Octavian C. Tăslăuanu. Al. Mo-
cioni a fost din tinereţe şi pînă la sfirşitul vieţii sale patronul Societăţii „Petru 
Maior” din Budapesta. Studenţii din capitala Ungariei au primit de la el oricînd 
ajutor financiar şi spiritual. Referindu-se la mecenatul  Alexandru Mocioni, Va-
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leriu Branişte îşi amintea că „de cîte ori, în avînturile noastre generoase, ne 
poticneam de ideea că nu sunt bani, era gata soluţia: „să dee Mocioni!”… Dar 
nu numai în cele publice, ci şi în cele particulare”.21

 Cu energie şi cu maximă responsabilitate, Alexandru Mocioni a direcţionat 
activitatea culturală a românilor înspre ridicarea gradului de cultură, a păstrării 
obiceiurilor naţionale şi a trimiterii tinerilor capabili la studii. Prin aceasta, Ale-
xandru Mocioni s-a gîndit să ridice o nouă generaţie politică în fruntea români-
lor transilvăneni, generaţie care să poată face faţă marilor deziderate naţionale 
şi culturale.

Iosif  Vulcan, după o mai îndelungată vizită a sa la Bucureşti, a luat iniţiativa 
şi a publicat în Familia, în două numere consecutive, articolul Să fondăm tea-
trul naţional (1869). După ce a caracterizat teatrul ca pe o înaltă şcoală mo-
rală, umanitară şi patriotică, prin care poate fi cultivată limba, Vulcan a expus 
posibilităţile concrete ale acţiunii de instituire a teatrului în limba română. Se 
propunea formarea de comitete filiale pentru adunarea contribuţiilor băneşti, se 
recomanda organizarea, în beneficiul fondului de teatru, a unor reprezentaţii cu 
actori diletanţi (care ar putea fi îndrumaţi de M. Millo), a unor concerte şi serbări 
populare.22 

 Pe lîngă discuţiile purtate prin Familia şi Federaţiunea, Vulcan a avut totodată 
numeroase întrevederi şi cu deputaţii români din Budapesta, – Familia apărea 
atunci în capitala Ungariei- şi îndeosebi cu Alexandru Mocioni şi Iosif Hodoş.
 Pregătirile de constituire a Societăţii pentru fondul de teatru român au avut 
loc în 1870, în casa lui Alexandru Mocioni din Budapesta, el fiind ales vicepre-
şedinte, pentru ca în 1876 să fie ales preşedinte iar în 1882 să devină preşe-
dinte de onoare pe viaţă.23 
      Cu cît zel a propagat Alexandru Mocioni interesele acestei societăţi, o 
dovedeşte nu numai faptul că s-a înscris în 1870 membru fondator cu conside-
rabila sumă de 1.850 florini, vărsată integral imediat, ci şi următorul incident, 
caracteristic, publicat de Iosif Vulcan:
      „Alexandru Mocioni se afla la masa de şah în Casina naţională din Buda-Pes-
ta, cînd s-a apropiat de dînsul Contele Teodor Andrássy, fratele mai mare al 
fostului Ministru de interne, cu lista de subscriere pentru teatrul maghiar.
 Alexandru Mocioni desfăcînd lista a zis:
 Subscriu bucuros o sumă cît de mare, dar sub o condiţie: să subcrii şi tu 
aceeaş sumă pe lista mea!
 Mă rog, cu plăcere, răspunse Teodor Andrássy.
 Atunci scoate Alexandru Mocioni lista pentru Societatea de teatru român 
şi o predă lui Adrássy. Acesta priveşte lung şi după ce înţelege despre ce este 
vorba, zice:
 Să mă ierţi, dar aceasta eu nu o pot subscrie!
 Regret – răspunse Alexandru Mocioni – atunci nici eu nu sunt în situaţia de 
a subscrie pe lista ta.”24 

Gestul suprem de filantrop al lui Alexandru Mocioni a fost înfiinţarea, în 1872, 
a Băncii Albina din Sibiu, căreia – împreună cu unchiul său Antoniu – i-a asi-
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gurat din averea lui capitalul social de 300.000 de florini şi a condus-o pînă în 
mai 1874.
 
Dar activitatea lui pe tărîm cultural a fost deosebit de intensă mai ales între anii 
1901–1905, cînd Alexandru Mocioni a fost ales în unanimitate şi a  îndepli-
nit  funcţia de preşedinte al ASTREI. Atunci s-a construit muzeul ASTRA de la 
Sibiu, tot atunci s-a pus la punct biblioteca, s-au înfiinţat noi şcoli româneşti şi 
s-au inaugurat marile concursuri corale între românii transilvăneni. Alexandru 
împreună cu vărul său, Zeno, a dăruit 24.000 de coroane pentru realizarea 
muzeului acestei instituţii.
 Personalitate culturală apreciată, a contribuit ca ASTRA să-şi îndeplinească 
chemarea cultural-naţională. Ales ca preşedinte al ei prin aclamaţie, în 1901, 
în adunarea general ţinută la Oraviţa, în septembrie 1902, şi-a definit concis 
concepţia sa despre cultura românească şi despre misiunea ei. „Fireşte, numai 
cultura adevărată are această putere conservatoare, iar cultura adevărată nu 
poate fi alta, decît numai şi numai naţională… şi precum caracterul naţional 
se manifestă în limbă, în modul de gîndire şi simţire, în datinele şi moravurile, 
în tradiţiunile şi idealurile naţionale, în poezia şi industria naţională, în portul 
naţional şi în altele, aşa şi cultura naţională are să îmbrăţişeze întreaga viaţă 
naţională în toate manifestaţiunile ei. Ea are să conserve, să cultive şi unde e 
trebuinţă să mobilizeze toate elementele naţionale ale vieţii poporului. Ea are 
să dezvolte conştiinţa naţională, baza culturii naţionale, sentimentul religios, 
baza moralităţii; patriotismul, baza virtuţiilor cetăţăneşti, spiritul economic, 
baza prosperării naţionale, simţul estetic, baza nobleţei inimii, cu un cuvînt, 
cultura naţională are să dezlege toate puterile latente ale poporului, ca astfel să 
fie asigurată, în bunul tuturor pericolelor ameninţătoare, existenţa naţională a 
poporului român din Ungaria”25

Susţinător al Bisericii Ortodoxe Române

În gîndirea lui Alexandru Mocioni, ca şi în cea a înaintaşilor săi, Biserica, pe 
lîngă înalta chemare sacră şi morală, a avut, în calitatea sa de instituţie recu-
noscută de un stat străin, o chemare istorică şi o responsabilitate în faţa istoriei.
 „Colaborator apropiat al mitropolitului Andrei Şaguna, încă din vremea 
episcopatului, Alexandru Mocioni a fost mereu în primele rînduri ale apără-
torilor cauzei Bisericii ortodoxe române din vestul Carpaţilor, dîndu-şi aportul 
la redactarea Statutului şagunian în spirit democratic. Ca membru permanent 
în consiliul parohial din Capolnaş, în adunarea eparhială a episcopiei Caran-
sebeşului, în congresul naţional bisericesc al Mitropoliei Sibiului, cu prestigiul, 
experienţa şi cu posibilităţile sale materiale, el a fost sprijinitorul convins al 
Bisericii. Despre misiunea ei şi-a spus convingerile, în cuvîntările prilejuite de 
comemorarea lui Şaguna în 1898, la congresul naţional bisericesc din anul 
următor, la instalarea mitropolitului Meţianu în 1899 şi în lucrarea sa „Religie 
şi ştiinţă”, publicată în 1905. Donază pentru construirea bisericii catedrale din 
Sibiu 60.000 coroane de aur, sumă impresionant de mare.”26
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 Mult a contribuit Alexandru Mocioni şi la susţinerea şi asigurarea drepturi-
lor enoriaşilor români ai bogatei şi frumoasei Biserici Ortodoxe Greco-Valache 
din Pesta. După decesul preotului român al acestei biserici, Ioanichie Micu-
lescu, la finele anului 1887, majoritatea grecilor – maghiarizaţi – au hotărât, 
în adunarea parohială din 6 februarie 1888, eliminarea limbii române, în care 
se făceau serviciile divine din două în două săptămîni, şi numirea unui preot 
de naţionalitate macedoromână, care să slujească numai în limba greacă. Mi-
nistrul Cultelor a aprobat această hotărîre, fără a mai asculta forul bisericesc 
competent. În faţa acestei nedreptăţi, Al. Mocioni s-a înfăţişat în fruntea unei 
delegaţii, compusă din fruntaşii români din Budapesta: Gheorghe Şerb, Atana-
sie M. Marienescu şi N. Mutso, la împăratul Francisc Iosif, şi a cerut respectarea 
ordinii de drept, respectată în trecut în biserica greco-românească din Pesta. 
Suveranul a promis reexaminarea acestei chestiuni dar ministrul maghiar a res-
pins din nou cererea românilor. În defavoarea românilor s-a terminat şi proce-
sul intentat de  Al. Mocioni şi de ceilalţi enoriaşi români pentru repunerea lor 
în drepturile avute.27 
 Pentru a păstra caracterul românesc şi ortodox al urmaşilor săi, Alexandru 
Mocioni a impus, în vara anului 1901, tuturor membrilor familiei sale o con-
venţie: 
 „Dorinţa mea este ca voi să luptaţi pentru susţinerea şi înflorirea familiei şi 
să păstraţi în toate împrejurările caracterul ei tradiţional, naţional şi confesio-
nal.
 Acei membri ai familiei, cari ar nesocoti aceste obligamente, să fie excluşi 
din sînul ei asemenea ramurilor uscate. Descendenţii de sex bărbătesc îşi vor 
ţinea drept datorie necondiţionată, ca toţi copiii lor, fără deosebire de sex, 
să fie botezaţi şi crescuţi în sînul bisericii ortodoxe. În cazul unor căsătorii cu 
persoane de altă confesiune creştină, să se pretindă ca o condiţiune „sine qua 
non” trecerea acestora la biserica noastră. Dacă s-ar întîmpla ca între descen-
denţii de partea bărbătească să fie vreunul care într-atîta s-ar uita de datorin-
ţele sale, încît din ori şi ce cauză s-ar lăpăda de biserica sa, sau nu ar insista, ca 
confesiunea greco-orientală să fie religiunea copiiilor săi, – un astfel de apostat 
să fie privit ca atare şi de ceilalţi mebri ai familiei şi ca unul ecsclus din sînul 
familiei să piardă beneficiul moştenirii favorizate, rezervată descendenţilor de 
sex bărbătesc.”28

Compozitor şi pianist

Alexandru Mocioni a fost şi un bun compozitor şi un pianist desăvîrşit. Firea sa 
de artist a fost moştenită, se pare, de la mama sa, Ecaterina, gîndurile şi frămîn-
tările sufletului său meditativ revărsîndu-se în creaţii muzicale şi în interpretări  
la pian de mare distincţie. Datorită poziţiei sociale a familiei, a avut parte în 
tinereţe – împreună cu fratele său Eugen – de o educaţie muzicală îngrijită; a 
studiat pianul la Budapesta şi compoziţia la Viena. Muzica a ocupat, de altfel, 
un loc de seamă în preocupările întregii familii.29 
 Muzica lui Alexandru Mocioni s-a cîntat la Budapesta, s-a cîntat la Viena şi 
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s-a cîntat la Praga. Compoziţiile lui au fost publicate la Viena şi avem informaţii 
sigure că, cel puţin o lucrare, (Marşul Funebru, scris în memoria mamei sale), 
a fost înregistrată pe placă de gramofon. Cea dintîi compoziţie muzicală, „Pen-
sees fugitives pour le piano” datează din anul 1864, cînd Alexandru Mocioni 
avea 23 de ani. 
 A studiat pianul şi violoncelul cu cei mai renumiţi profesori de la Budapesta 
şi de la Viena, iar de Franz Liszt l-a legat o prietenie puternică. Liszt l-a vizitat 
adeseori în casa din Budapesta din piaţa Gizella, şi adeseori au făcut muzică 
de cameră împreună sau au cîntat la pian la patru mîini. 
 În perioada 1860–1880, la reşedinţa din Budapesta a lui Alexandru Moci-
oni s-au ţinut cele mai bune serate muzicale din capitala Ungariei. Nu venea 
oricine la aceste reuniuni muzicale, ci, pe lîngă fraţii Mocioni şi Franz Liszt, 
veneau celebrităţi, precum Vilmos Deutsch sau Dragomir Krancsevics, dirijorul 
Operei din Budapesta vreme de aproape trei decenii (1873–1901). S-a făcut 
muzică serioasă, muzică de talie europeană, s-au interpretat  piese celebre sau 
creaţii personale ale celor prezenţi, piese nu mai puţin celebre.30 
 Cultul şi pasiunea pentru muzică s-a manifestat şi la  conacurile de ţară 
ale familiei; în castelul de la Căpîlnaş, reşedinţa lui Eugen, distracţia zilnică 
şi aproape unică a fost muzica. În zilele de recepţie s-au executat adevărate 
concerte de muzică clasică la cele două piane de salon. Al. Mocioni şi Fr. Liszt 
au acompaniat-o adesea pe Therezia Horvath, soţia lui Eugen, a cărei voce 
deosebită i-a fermecat pe oaspeţi.32 
 Alexandru Mocioni s-a stabilit în 1890, cînd s-a căsătorit cu văduva Ele-
na Mocioni de Foen, la conacul solitar Birchiş, unde a mutat şi o parte din 
bibliotecă. Din păcate,de aici s-a păstrat doar o parte infimă din scrierile sale 
(inclusiv muzicale), restul manuscriselor, documentelor, scrisorilor şi întreaga 
bibliotecă au ars, odată cu conacul, în 1918.33 
 La Birchiş, la pianul din camera de muzică, şi-a depănat Alexandru o parte 
din gînduri şi  din frămîntările sale sufleteşti, dînd frîu liber imaginaţiei sale mu-
zicale. Prima sa compoziţie, intitulată „Pensees fugitives”, pentru pian, a fost 
o suită de şase piese, scrise în anul 1864. Va fi urmată de o altă suită de şase 
piese scrise în anul 1865, ambele dedicate mamei sale, Ecaterina. În memoria 
ei, scrie un „Marche funebre” pentru pian, o arie solemnă şi impresionantă, 
din care răbufneşte durerea pierderii fiinţei dragi. În 1879 compune „Şase 
lieduri” pentru voce, cu acompaniament de pian, dedicate reginei – poete 
Carmen Sylva, pe atunci principesă a României. Urmează alte „Şase lieduri” 
pentru voce şi pian, scrise în anul următor şi dedicate cumnatei sale, Therezia, 
soţia lui Eugen. 
 Din multitudinea de piese muzicale, reţinem doar o „Sonată mare” pentru 
pian şi violoncel – dedicată fratelui său Eugen – sonată care avea să fie cîntată 
la Praga, într-un mare concert public, chiar cu o zi înaintea decesului lui Ale-
xandru Mocioni, la 31 martie 1909.34

 Compoziţiile lui Alexandru Mocioni au fost tipărite pe cheltuială proprie, în 
centre muzicale importante, dar şi în ediţie proprie. Toate lucrările amintite au 
fost interpretate în concerte publice. Operele muzicale s-au remarcat prin bo-
găţia de idei şi prin superioritatea tehnicilor componistice. Spre deosebire de 
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creaţia compozitorilor transilvăneni contemporani lui, legată organic de mu-
zica populară, lucrările lui Alexandru Mocioni – care, deşi poseda temeinice 
studii componistice, a compus doar ca amator – sunt printre primele de factură 
cultă, datorită asimilării tradiţiilor clasico-romantice. 
 Dacă în planul istoriografiei politice, Alexandru Mocioni a fost conside-
rat unul dintre întemeietorii Partidului Naţional Român din Banat, Ungaria şi 
Transilvania şi, alături de Aurel C. Popovici, doctrinarul ideii naţionale a româ-
nilor transilvăneni, pe plan muzical, Alexandru Mocioni a fost cu siguranţă un 
întemeietor. Alexandru Mocioni este primul mare compozitor român de sona-
te pentru violoncel şi unul dintre întemeietorii muzicii de cameră din spaţiul 
etnic românesc. Că aceste lucruri se petreceau la Budapesta sau la Viena, este 
cu atît mai valoros din punctul nostru de vedere, cu cît Alexandru Mocioni face 
parte din primele generaţii de elite intelectuale româneşti, pe care Andrei Şa-
guna sau Simion Bărnuţiu doreau să le vadă  cît mai repede ridicate din rîndul 
românilor ardeleni, pentru apărarea drepturilor naţionale, serios ameninţate în 
monarhia dualistă. 
 Rămîn înscrise cu litere de aur în paginile istoriei naţionale cuvintele pe 
care Alexandru Mocioni le-a rostit în vremea în care a fost preşedintele AS-
TREI: „Astfel, domnilor, lupta pentru cultură este luptă pentru existenţă naţio-
nală”.35

Apostolatul lui Alexandru Mocioni pe terenul luptei naţionale şi îndeosebi eru-
diţia lui creatoare de opere intelectuale şi artistice a primit, în ultimii ani ai 
vieţii sale, o meritată recunoaştere şi din partea Academiei Române, care i-a 
oferit un loc între membrii ei activi. Bolnav şi în imposibilitatea de a-şi îndeplini 
obligaţiile cerute de această demnitate, declină de la sine înalta distincţie.36 
 Moştenirea intelectuală şi artistică a acestui demn reprezentant al unei fa-
milii nobiliare, a cărei membri au înfăptuit o operă politică, filantropică şi de 
mecenat cultural importantă, rămîne remarcabilă.

Alexandru Mocioni a decedat la conacul său de la Birchiş pe 1 aprilie 1909, 
într-o cameră al cărei interior a fost astfel descris de ziarul Tribuna: „Mobilierul 
odăii din lemn simplu de brad, vopsit într-o culoare aproape primitivă, două 
sofale şi cîteva fotoliuri, o oglindă mare, un birou, două mese şi un lavabou. De 
nu ar fi fost cîteva necesarii de argint şi alte mărunţişuri, te-ai fi crezut într-un 
interior de casă umilă. Lipsa fasturilor spune lămurit caracterul ales, frumos, 
dintr-o bucată, al acestui om nobil”.

Alexandru Mocioni s-a impus în fruntea luptei românilor pentru drepturi naţio-
nale, fiind un veritabil doctrinar al acesteia. „Alexandru Mocioni n-a fost rege, 
dar a fost regele gîndirii luminate şi judecăţii înţelepte în toate treburile noastre 
obşteşti din ultimele decenii. Vorba lui cumpătată, sfatul lui temeinic a fost în 
cele din 4-5 decenii aproape pretutindenea hotărîtor, şi nu odată am dat greş, 
cînd nu l-am ascultat...” – spunea Patriarhul Miron Cristea la înmormîntarea 
fruntaşului bănăţean.
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Un biograf, Traian Biriş, a notat despre el: „prin eleganţa sa spirituală şi morală, 
a acţiunilor şi atitudinilor sale, prin tăria de caracter şi stăpînirea de sine şi-a 
spus răspicat cuvîntul, privind problema naţională în toate împrejurările, atît în 
presa maghiară în dietă, cît şi în întruniri publice privind problemele româneşti 
(…)
 Păşind cu mîndrie şi intrasigenţă caracterului său macedoromân a ajuns în 
culme. Tradiţiile româneşti şi străbune ale familiei sale, înrădăcinate în ţărîna 
românească nimeni şi nimic nu le-a putut înstrăina şi îndepărta de la pildui-
toarea împlinire a înaltelor obligaţii morale, moştenite şi impuse lui prin aceste 
tradiţii.”37
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GHEORGHE IOANOVICI, SECRETAR DE STAT 
ŞI COLABORATOR AL LUI ANDREI ŞAGUNA

În istoria românilor din Transilvania şi Ungaria, macedoromânii au adus însem-
nate contribuţii în diferite domenii de activitate, fie individual, ca personalităţi 
marcante, fie colectivităţi – companii comerciale, asociaţii culturale sau de altă 
natură. Din mediul macedoromânilor bănăţeni se ridică o seamă de personali-
tăţi, ca Alexandru Mocioni, Constantin Gh. Roja, Gheorghe Ioanovici, Cristofor 
Naco ş.a.
      Între colaboratorii marelui mitropolit Andrei Şaguna la toate acţiunile 
de dezrobire bisericească intreprinse de mitropolit, un loc de frunte ocupă 
bănăţeanul Gheorghe Ioanovici, fiu al lui Pavel Kaliva şi al Anei Ianovici 
(Dechira), născut în Timişoara la 24 noiembrie 1821. Macedoromân de 
origine şi negustor de meserie, tatăl său se stabileşte aici la sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea, schimbîndu-şi numele – conform obiceiului – în Ioanovici, după 
numele tatălui său, Ioan Kaliva. Devine un negustor renumit în Timişoara, pe 
la începutul secolului al XIX-lea familia cumpără moşiile nobiliare din Duleu 
şi Valea Mare (azi jud. Caraş-Severin) folosind astfel titlul „de Duleu şi Valea 
Mare”.1

       Gheorghe Ioanovici deţine un rol important în viaţa politică şi culturală 
a Banatului. Tînărul Gheorghe îşi face studiile liceale în oraşul natal, urmînd 
filozofia şi dreptul la Seghedin, Pojon şi Pesta. Terminîndu-şi studiile juridice 
în 1842, la 21 de ani ajunge avocat. A intrat în viaţa publică şi încă foarte tînăr 
şi-a cîştigat atîta popularitate, încît a fost ales deputat la Timişoara în dieta 
din 1847–48 din Pojon (Bratislava). În anii revoluţiei de la 1848–49, devine 
vicecomite – subprefect – al judeţului Caraş, devenind fruntaş al românilor 
bănăţeni. El, ca atîţia bănăţeni, în frunte cu Eftimie Murgu, a fost aderentul 
ungurilor contra Austriei în revoluţia din 1848. Din împăcarea românilor cu 
ungurii îşi făcuse încă de atunci ideal, pe care l-a urmărit toată viaţa.2

 După dezastrul de la Şiria şi el s-a refugiat în Turcia, de unde s-a reîntors 
după un an de pribegie. În anul 1850 fiind amestecat în cunoscutul proces de 
la Arad, a fost condamnat la 12 ani temniţă. Între 1854–1857 a fost întemniţat 
la Pesta, Viena şi Olmütz pînă ce amnestia generală din 1857 i-a redat liberta-
tea.3

 Gheorghe Ioanovici s-a căsătorit cu fiica macedoromânului  Stephanus 
Mano din Pesta, fiind prin această căsătorie cumnat cu senatorul imperial  Ni-
colae Dumba din Viena, macedoromân şi acesta.4 (Dumba a fost mare indus-
triaş şi politician în Viena. A fost un mecenat al vieţii artistice din capitala im-
periului şi cel mai generos sprijinitor al multor întreprinderi culturale şi sociale 
româneşti de aici.)
 Prin anii 1860 Ioanovici  a activat pe teren ziaristic. Articolele sale prin care 
cerea restabilirea constituţiei din 1848 au apărut în ziarele „Magyarország” şi 
„Ország”. După instalarea regimului constituţional, cu prilejul deschiderii celui 
dintîi parlament maghiar, circumscripţia Lugojului, unde Ioanovici era mare 
proprietar, l-a ales deputat. Între 1865 şi 1881 este deputat al circumscripţiei 
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Bocşa în parlamentul de la Pesta. Pînă la 1867 a funcţionat ca notar al parla-
mentului, apoi a fost membru al „comisiei de împăcare” (kiegyezés) din 1867.5

 Ministrul de culte, baronul Eötvös József, l-a numit secretar de stat şi aceas-
tă slujbă a îndeplinit-o în perioada1866–1871. Originea macedoromână, cul-
tura vastă, precum şi popularitatea dobîndită încă de tînăr, l-au determinat pe 
Şaguna să-şi facă din Ioanovici un colaborator de nădejde. Se pare de altfel 
că însuşi Şaguna este cel care-l recomandă pe Ioanovici prietenului său, mi-
nistrul cultelor Eötvös, să-l însărcineze şi cu conducerea secţiunilor ortodoxe 
româno-sîrbe din Imperiul Austro-Ungar. (Prietenia cu Eötvös datează încă din 
copilărie, Şaguna se naşte la Miskolc, comitatul Borsod, unde tocmai îşi avea 
moşia bunicul lui Eötvös. Apoi aceasta se întăreşte în timpul celor trei ani cît 
studiază împreună dreptul la universitatea din Pesta, prietenie ce-l va ajuta 
mult pe Şaguna mai tîrziu în realizarea planurilor sale.)6 
 Sarcina în minister a lui Ioanovici a fost rezolvarea problemelor privind Bi-
serica româno-sîrbă. Împreună cu Ioan Cav. de Puşcariu, referentul său, găseşte 
prilejul să aducă însemnate servicii Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal în 
vremurile cele mai grele ale luptei acesteia pentru autonomie şi organizare. Cît 
timp era secretar de stat el a luat parte ca deputat la congresul constituant al 
Bisericii Ortodoxe Române, şi conlucră la compunerea Statutului Organic al 
acestei biserici din 1868, şi apoi în minister exoperă sancţiunea lui în 1869.
 Împrejurările favorabile cauzei româneşti, inaugurate din 1860, au deschis 
o nouă fază în demersurile pentru înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe Române. 
În 1864 împăratul Francisc aprobase înfiinţarea Mitropoliei din Transilvania. 
La 25 ianuarie 1865, o mare deputăţie română în frunte cu Andrei Şaguna a 
prezentat la Viena împăratului şi miniştrilor mulţumirile credincioşilor români 
ortodocşi pentru restaurarea mitropoliei. Împăratul a încredinţat separaţia fon-
durilor şi a bunurilor ortodoxe, încă din 24 decembrie 1864, unui congres 
româno-sîrb, căruia i s-au precizat normele şi procedura de activitate, urmînd 
să lucreze în două secţiuni, sîrbă şi română.
 Odată cu dualismul, noua stare a Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal 
trebuia recunoscută de guvernul maghiar. Ministrul  Eötvös József a alcătu-
it în acest scop un proiect de lege, la care a lucrat foarte mult şi secretarul 
de stat Gh.Ioanovici. La 24 aprilie 1868 dieta a dezbătut proiectul de lege 
despre «Reglementarea referinţilor bisericii orientale din Ungaria” susţinut de 
deputaţii români în parlament, între ei Vincenţiu Babeş, Gheorghe Ioanovici, 
Ioan Puşcariu, Alexandru Mocioni, Aurel Maniu, Sigismund Borlea, Aloisiu Vlad, 
Sigismund Pop,  de Andrei Şaguna  în casa magnaţilor. Prin legea din 24 iunie 
1868, intitulată »În cauza celor de confesiune greco-orientală«   s-a cunoscut 
egalele drepturi cu a sîrbilor şi se extindeau prevederile legii din 1792 şi asupra 
mitropoliei române. Se cunoştea autonomia acesteia, acordîndu-se congresului 
bisericesc dreptul de a-i reglementa cauzele bisericeşti şi şcolare în limitele legii. 
Legea acorda credincioşilor dreptul de a-şi alege adunări bisericeşti, stabilea 
componenţa congresului din arhierei, 30 deputaţi ai clerului, 60 ai mirenilor. 
Congresele aveau competenţa să decidă organizarea adunărilor bisericeşti, 
diferite probleme.7

 Pe baza acestei legi s-a făcut convocarea primului congres naţional-biseri-
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cesc al Mitropoliei Ortodoxe Române ardelene reînviate. Acest prim congres 
şi-a deschis lucrările în 16/28 septembrie 1868 la Sibiu, sub preşedinţia lui 
Şaguna, care avea să întocmească un regulament după care să se conducă 
Biserica Ortodoxă Română din Transilvania (Statutul Organic). Reprezentantul 
de faţă al guvernului a fost Gheorghe Ioanovici, dar el a participat şi în calita-
te de deputat congresual mirean din cercul Oraviţei, dieceza Caransebeşului. 
Congresul a ţinut 12 şedinţe. Înainte de prima şedinţă, Gheorghe Ioanovici ia 
cuvîntul şi arătînd însemnătatea congresului propune alegerea unei deputăţii 
pentru primirea mitropolitului. Mitropolitul prezintă congresului proiectul de 
Statut Organic – dat şi sinodului din 1864 spunînd că el „primeşte bucuros 
modificaţiunile ce se vor afla necesare, nefiind preocupat de nici o idee de 
predilecţiune pentru operatul său si-l predă acest operat ca un aluat pregătit 
din care stă în voia şi chemarea congresului de a compune pîinea ce să fie 
hrană pentru toţi.”8 
 Astfel în şedinţa a treia a congresului se alege o comisie de 27 de membri 
(cîte 9 din fiecare eparhie: 3 clerici şi 6 mireni) căreia i se trasează sarcina 
de a lucra la definitivarea Statului Organic, preşedinte al comisiei fiind ales 
Gheorghe Ioanovici. Împărţindu-se aceasta în trei subcomisii şi repartizîndu-şi 
materialul de lucru, se retrag fiecare în localităţile lor ca să-şi înceapă lucrările. 
Gheorghe Ioanovici face parte din subcomisiunea I.9 E foarte posibil ca acum 
să se fi retras şi el la castelul său din Duleu unde a lucrat la definitivarea Statu-
tului. Tradiţia păstrează informaţia că însuşi Şaguna ar fi venit aici şi ar fi lucrat 
împreună cu Ioanovici şi cu preotul Nestor Damşa. Din lipsă de documente 
scrise, localizarea redactării Statutului Organic este mai dificilă, însă rezulta-
tul lucrărilor comisiei de 27 poate fi văzut din simpla consultare a proiectului 
original al lui Şaguna şi textul elaborat de comisia amintită, care începînd din 
şedinţa a VIII-a congresului se citeşte punct cu punct. Modificările sînt de aşa 
natură încît la un moment dat Şaguna, profund amărît, refuză chiar să primeas-
că hotărîrile comisiei în privinţa consistoriului. (Şaguna plănuise un „sinedrion 
al presbiterilor” ca organ consultativ al episcopului, constituit liber numai de 
episcop. Comisia de 27 modifică  spunînd că acesta trebuie să fie un organ ju-
ridic al eparhiei şi al episcopului, ales de sinodul eparhial, în el fiind nu numai 
clerici ci şi mireni (3 clerici şi 5 mireni). Producîndu-se însă mare nemulţumire 
încît Şaguna ameninţa destrămarea congresului, îşi cere iertare în următoarea 
şedinţă şi acceptă propunerile.10

 Forma Statutului Organic aprobat de congres, fundamental diferită de cea 
a proiectului original, era, după părerea lui Ioan Lupaş, „un compromis între 
vechiul sistem ierarhic şi între cel modern constituţional”.11

 Lucrările congresului se încheie cu o cuvîntare ţinută tot de Gheorghe 
Ioanovici, care arată indirect că de fapt dobîndirea autonomiei bisericeşti 
este un pas înainte spre dobîndirea libertăţii naţionale şi culturale: „(…) Eu cu 
această ocazie nu pot să nu-mi exprim bucuria asupra acelui moment epo-
cal în istoria Bisericii noastre, că noi românii greco-orientali, adunîndu-ne din 
toate părţile Ungariei şi Transilvaniei ne-am văzut cu frăţietate uniţi pe terenul 
autonomiei bisericeşti… şi pe acest teren am zidit templul libertăţii confesi-
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onale şi naţionale (…)”.12 Se adresează apoi lui Şaguna căruia mulţumindu-i 
osteneala îi încredinţează şi pe mai departe ajutorul său.
 Congresul a aprobat textul revizuit al lui Şaguna, care va deveni cunoscut 
ca Statutul Organic, la 19 octombrie 1868 şi l-a înaintat împăratului spre sanc-
ţionare. Un comitet al Ministerului Cultelor ungar, sub preşedinţia lui  Eötvös 
József, l-a examinat şi aprobat cu schimbări minore. Cea mai importantă dintre 
acestea specifica dreptul împăratului la „inspecţie supremă” asupra chestiuni-
lor bisericeşti şi stipula că paragrafele privind conducerea şcolilor şi folosirea 
limbii române ca limbă oficială a Bisericii vor trebui să se conformeze legislaţiei 
ocupîndu-se în mod specific de aceste chestiuni. În comitet s-a pus problema 
dacă aceste schimbări şi altele nu necesită supunerea din nou a întregului do-
cument unui congres naţional bisericesc special pentru aprobare înaintea sanc-
ţionării lui de către împărat. Cei doi membri români ai comitetutului – Ioan 
Cavaler de Puşcariu şi Gheorghe Ioanovici, amîndoi consilieri apropiaţi ai lui 
Şaguna – au pledat împotriva altor amînări. Ca şi Şaguna, ei erau îngrijoraţi de 
ostilitatea arătată de mulţi politicieni maghiari în parlament faţă de naţionalită-
ţile nemaghiare şi doreau să evite „complicaţiile”. Ei au acceptat modificările 
propuse de minister doar cu condiţia aprobării lor de către următorul congres 
bisericesc regulat. La 28 mai 1869 Statutul Organic a primit sancţionarea îm-
păratului.13

 Importanţa Statutului Organic şi meritul celor care au contribuit intens la 
alcătuirea lui constau în faptul că o bună parte din principiile lui au stat la 
baza noului Statut al Bisericii Ortodoxe Române din anul 1948. Pe baza lui a 
început din 1870 organizarea parohiilor şi protoprezbiteratelor, s-au făcut ale-
geri pentru sinoadele episcopale, s-au desfăşurat lucrările sinoadelor, s-au ales 
membrii consistoriilor şi s-a desfăşurat congresul din 1870. Potrivit principiului 
autonomiei, pe baza acestui Statut Organic, biserica ortodoxă are dreptul de a 
reglementa, administra şi conduce afacerile sale bisericeşti, şcolare, fundaţio-
nale la toate nivelurile sale constitutive.14

       Pertenie Cosma scriind, în „Enciclopedia” lui Diaconovich istoricul Statu-
tului Organic, ne da amănunte interesante. „Se susţine încă şi astăzi că Statutul 
Organic ar fi opera lui Şaguna şi expresiunea vederilor lui. Această părere este 
însă neîntemeiată. Ce e drept, recîştigarea mitropoliei şi autonomia bisericii 
gr.or.rom. din statul Ungar în prima linie este meritul lui Şaguna, care cu ageri-
mea minţii sale şi cu autoritatea sa impunătoare în sus şi în jos, a ştiut exploata 
situaţiunea favorabilă, de a contiuna lupta pentru emanciparea de ierarhia sîr-
bească, iniţiată la începutul secolului trecut de exilatul Moise Nicoară [subl.n.] 
Statutul organic însă, nici în forma, nici în părţile lui cele mai esenţiale, nu este 
operatul lui Şaguna, ci este al congresului din 1868, care numera între membrii 
săi pe cei mai distinşi bărbaţi ai bisericii, între cari: I. Alduleanu, V. Babeş, Alex.
Mocsonyi, Ioan cav. de Puşcariu şi secretarul de stat George Ioanovici.”15

 După moartea lu Eötvös (1871) românii din Ministerul Cultelor din Bu-
dapesta au fost suspectaţi pentru activitatea lor naţională, au fost înlăturaţi de 
Trefort, ministrul următor. Aceşti români erau trei la număr, Gh. Ioanovici se-
cretar de stat, Ioan Cav. de Puşcariu şi Roşescu referenţi.
  Ioanovici ca învăţat şi scriitor şi-a cîştigat merite pe terenul filologiei ma-
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ghiare, merite cari i-au deschis drumul spre Academia Maghiară, unde în 1867 
a fost membru corespondent, iar în 1883 a fost ales membru titular. A fost 
membru şi preşedintele comisiei filologice al Academiei în perioada 1882-
1895, precum şi membru al comisiei exmise pentru prelucrarea dicţionarului 
technic-juridic. A participat la lupta pentru reînoirea limbii maghiare. Studiile 
şi articolele sale filologice au apărut în „Pesti Napló”, „Nyelvtudományi Köz-
löny”, „Magyar Nyelvőr”. Dintre lucrările sale cele mai importante sînt: Adalé-
kok a magyar szóalkotás kérdéséhez (Pest, 1870); Az ik-es igékről (Bp., 1877); 
Értsük meg egymást az orthologia és neologia ügyében (Bp., 1882); Szórendi 
tanulmányok (Bp., 1887).16

 Unul dintre biografii săi, Dimitrie Braharu, scrie astfel: „ Pentru Ungaria, 
la acărei cultură se adăpase, el a fost filologul reputat, pentru cari merite a fost 
ales membru al Academiei maghiare, şi preşedintele secţiunii filologice (1882-
1895).
 (…) Ioanovici a fost un savant cercetător al filologiei maghiare, pe terenul 
căreia a ajuns la onoruri de mulţi Unguri invidiate. Pe semne că o soartă vitregă 
a făcut ca nestăpînita pasiune ştiinţifică a acestui om să se îndrepte spre singura 
cultură care i-a fost dat să o cunoască, răpindu-ni-l ştiinţei româneşti. Poate că 
la educaţia în acest sens să fi contribuit esenţial şi acea nemeşie ungurească pe 
care bogatul negustor timişorean, tatăl său, a cîştigat-o la 1801.”17

 Gheorghe Ioanovici, pe timpul emigrării sale din 1849 intră în legăturile 
francmasonice. El a condus francmasoneria din Budapesta de la 1897 pînă la 
moartea sa survenită în 1909. În francmasoneria de la Budapesta a intrat în 
1867. Francmasonii sînt însă de mai multe rituri, din cari două sînt mai însem-
nate: ritul scoţian şi cel ioanit. El a intrat în francmasoneria de rit scoţian, avînd 
ca mare maestru pe Türr István. La 1871, Ioanovici întemeiază loja germană 
„Humbold” tot de rit scoţian, el fiind marele maestru acestei loji. În ultimii ani 
ai vieţii el ajunsese conducătorul francmasoneriei din Ungaria, fiind marele 
maestru al lojii simbolice din Budapesta.
 În 1871 a fost membru fondator al Societăţii „Kisfaludy”. A fost preşedintele 
Universităţii libere, întemeiate la 1894.18

 Gheorghe Ioanovici a fost prieten bun şi cu Emanuil Gojdu. Acesta l-a nu-
mit executorul testamentului său alături de George Grabovsky şi Mihail Széher.
 Ioanovici, asemenea mai multor mecenaţi, a ajutorat studenţii români,  a 
dat sume considerabile Societăţii „Petru Maior” din Budapesta, precum partici-
pa şi subvenţiona multe  manifestări româneşti din capitală.
 Primind contururi mai puternice naţionalismul maghiar, Ioanovici a activat 
tot mai puţin pe teren politic. După moartea lui Deák Ferenc – cu care era în 
legături de prietenie – întîmplată în 1876, Ioanovici se depărtează şi mai mult 
de viaţa politică, iar din 1881 duce o viaţă mai retrasă la moşia sa din Duleu 
ori la Budapesta. 
 El se dedică ajutorării satelor, bisericilor şi şcolilor de pe domeniul Duleu şi 
Valea Mare care-i rămăseseră moştenire. Acţiunile umanitare i-au imortalizat 
personalitatea atît în protocoalele sinoadelor şi comitetelor parohiale, cît şi în 
conştiinţa locuitorilor care-l prezintă ca pe un vrednic român, bun la suflet, 
apropiat şi ajutător al celor nevoiaşi, fapt pentru care şi-a primit din partea 



234

lor titlul de „tata mare” iar soţia sa Sofia, atributul de „maica”. În protocolul 
şedinţei extraordinare a comitetului parohial Duleu din 16 septembrie 1890, 
al cărui preşedinte era el însuşi, se preciza: „Pentru multe binefaceri ce au 
arătat Il(ustritatea) Sa preşedintele Dl. Georgiu Ioanoviciu către biserică, şcoală 
şi întreaga comună bisericească, comitetul, în numele comunei bisericeşti, ex-
primă cea mai profundă mulţumire şi recunoştinţă şi roagă pe Atotputernicul 
să-l trăiască întru mulţi şi fericiţi ani”.19

 Dintre faptele sale de binefacere amintim: contribuţia sa de cult cît a trei 
familii din sat, înfiinţarea fondului şcolar şi bisericesc, sprijinirea bunului mers 
al şcolii şi dăruirea pe seama învăţătorilor a cîte 80 de coroane anual, donarea 
a 2000 coroane şi lemnul necesar pentru construirea unei noi biserici în Duleu 
(1908), inclusiv carele cu boi pentru aducerea lemnului din pădure. Încetarea 
sa din viaţă, aduce multă tristeţe în sufletul locuitorilor satelor care mai benefi-
ciază de un ajutor lăsat prin testament.20

       La 10 ianuarie 1909, Gheorghe Ioanovici s-a stins din viaţă la Budapesta. 
Magistratul capitalei a oferit un loc de onoare în cimitirul Kerepesi, unde a 
fost înmormîntat asemenea multor români de aici. Despre înmormîntarea sa a 
relatat presa română din capitala Ungariei. „Înmormîntarea s-a făcut cu mare 
pompă şi pe lîngă asistenţa unui public numeros şi distins al capitalei (…). 
Între publicul asistent am observat şi pe miniştrii Wekerle şi Apponyi. Dintre 
membrii coloniei române din capitală asemenea s-au prezentat foarte mulţi. 
Catafalcul ridicat în incinta Academiei a fost împodobit de numeroase cununi, 
între cari şi două româneşti şi anume din partea parohiei greco-orientale şi 
din partea fundaţiunei „Gozsdu”. Prohodul a fost săvîrşit de protopopul ono-
rar Ghenadie Bogoievici, preotul militar Ioan Papp şi preotul bisericei greceşti 
Georgiades Murnu. Răspunsurile funebrale le-a executat corul bisericiei gr.-
ort. rom. din Budapesta.”21

 În necrologul apărut în Telegraful Român se trage concluzia astfel, în ce pri-
veşte viaţa şi activitatea lui Ioanovici: „La actul înmormîntării a asistat un public 
foarte ales: miniştri, membri ai Academiei maghiare, scriitori, deputaţi, etc.
 I-a fost deci şi înmormîntarea aşa cum i-a fost viaţa întreagă: legea i-a fost 
numai românească.” 22

 Foarte mulţi l-au considerat renegat pentru faptul, că a fost membru al 
Academiei maghiare şi preşedinte al Comisiei filologice a acestei Academii – în 
calitate în care scrie o serie de valoroase lucrări filologice de limbă maghiară.  
Pe parcursul vieţii sale s-a confruntat cu aceste atacuri. Sînt care îi vin şi în aju-
tor. „Inima lui e nestricat română – scria ziarul Albina, nr. 23/1867 – plină de 
iubire şi bunăvoinţă către sîngele său… Dacă el trece, şi poate trece cu toată 
buna cuviinţă, de român, aceasta avem să mulţumim numai inimii lui, care nu 
s-a putut renega.”
 Îi revine posterităţii, istoriografiei române şi maghiare de ai aprecia activi-
tatea sa politică, ecleziastică, ştiinţifică şi umanitară.
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ROLUL FILANTROPILOR ŞI MECENAŢILOR ÎN FORMAREA VIEŢII
NAŢIONAL-CULTURALE A ROMÂNILOR DIN UNGARIA 

ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

Mişcarea culturală românească din Austro-Ungaria face parte din mişcarea ge-
neral-europeană a secolului XIX-lea, proprie tuturor popoarelor care au luptat 
pentru o viaţă naţională independentă în cursul epocii. După 1800, în Europa 
Centrală şi Răsăriteană, mişcarea naţională – pe urmele lui Herder – se fon-
dează pe mai multe elemente: pe descendenţa comună, pe tradiţii, obiceiuri 
specifice şi mai ales pe comunitatea de limbă. Acest naţionalism etnic-lingvistic 
capătă o importanţă crescîndă şi la românii din Imperiul habsburgic.
 Pe planul vieţii spirituale sub forma cultă pînă la sfîrşitul secolului al XVI-
II-lea, biserica a constituit pentru românii dominaţiei habsburgice singura su-
papă de respiraţie. În jurul bisericii şi al mănăstirilor s-a organizat viaţa căr-
turărească şi artistică, şi tot aici au apărut tiparniţele şi s-a dezvoltat şcoala, 
putîndu-se crea premise prielnice pentru mişcarea iluminismului de mai tîrziu, 
cunoscută sub numele de Şcoala Ardeleană, punctul de plecare al aşezămin-
telor culturii româneşti moderne din cea de-a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea.  În prima jumătate a secolului al XIX-lea începe să înflorească o cultură 
laică. Trebuie să subliniem faptul că laicii recunosc importanţa bisericii şi pe 
mai departe, care reprezenta singura instituţie relativ sigură a românilor, ferită 
cel puţin parţial de persecuţiile politice. Căutau să o utilizeze în folosul mişcării 
naţionale, al scopurilor culturale.
 Luminismul ardelean prinde rădăcini treptat şi la românii din părţile ungu-
rene, incluzînd şcoala, biserica, aspectele general culturale, cultivarea limbii în 
primul rînd. Evoluţia spre naţional, stimulată de ideile luminismului ardelean, 
de opera corifeilor Şcolii Ardelene, se materializează într-o vastă mişcare cul-
turală care cuprinde principalele centre orăşeneşti: Oradea, Arad, Lugoj, Timi-
şoara, Caransebeş, Sibiu. Cluj. La baza mişcării cultural-naţionale a românilor 
stă îmbinarea luptei sociale, dusă de secole de-a rîndul, cu ideile înaintate ale 
timpului, exprimate în Supplex Libellus Valachorum, în opera Şcolii Ardelene, 
în ideologia revoluţiei din 1848.
       Înfrîngerea revoluţiei a trasat pe alte coordonate lupta românilor pen-
tru eliberare naţională, instituţiile culturale aveau un rol important. Aproape 
toate manifestările culturale şi artistice ale românilor transilvăneni au stat sub 
semnul politicului, au contribuit astfel la fortificarea conştiinţei naţionale. În 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în complexitatea activităţii culturale 
desfăşurată de românii din Banat şi Crişana se disting cîteva direcţii de acţi-
une culturală: şcoala confesională, societăţile literare şi culturale, reuniunile 
muzicale şi casinele române, presa şi teatrul. E lucru natural că în această 
activitate s-au încadrat şi intelectualii din satele noastre, care aparţin Ungariei 
de azi.1

 În formarea intelectualităţii române din Ungaria de azi, pe parcursul se-
colelor al XIX–XX-lea, Oradea, Aradul, Timişora, Clujul, Sibiul şi Budapesta, 
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importante centre de cultură şi învăţămînt, au avut un rol covîrşitor. Aceşti 
intelectuali, chiar dacă nu au lăsat în urma lor opere deosebite, au beneficiat 
de pregătire şi au avut preocupări culturale, cultivînd, în mediul în care au trăit, 
ideile veacurilor. Putem afirma că cei mai mulţi au ales cariera preoţească şi 
învăţătorească, mai puţini au ales cariera juridică. Mulţi dintre ei s-au reîntors 
pe meleagurile de baştină şi aici au activat, însă foarte mulţi au ajuns în cen-
tre cultural-politice ca: Oradea, Sibiul, Clujul, Timişoara, Lugojul, Budapesta, 
ş. a. Românii din Ungaria şi Transilvania au înţeles că de formarea unei elite 
intelectuale depinde în mod special propriul progres pe calea culturii, evoluţia 
generală a societăţii româneşti într-un imperiu multinaţional.
 În condiţiile lipsei unei clase prospere din punct de vedere economic, sau 
încă insuficient consolidată, cu o slabă reprezentare a elementului românesc 
în mediile urbane, cu o populaţie preponderent rurală, formarea intelectuali-
tăţii a fost rodul, în mare parte, al operei de susţinere colectivă prin fonduri şi 
fundaţii de stipendii. În acest efort colectiv se remarcă activitatea şi contribuţia 
Fundaţiei Gojdu, Nicola Jiga, familiei Mocioni, Elena Ghiba-Birta, Teodor Papp, 
Alexandru Nedelcu, Iosif Gall, etc., administrate de Biserica Ortodoxă Româ-
nă.2

 Precum amintisem, cultura românească din Ungaria s-a păstrat şi răspîndit 
prin mijlocirea bisericii şi a şcolii. Aceste instituţii au fost ajutate de societăţile 
culturale şi de românii mai înstăriţi, care formau şi constituiau fundaţii  loca-
le, deveneau mecenaţii culturii româneşti de aici. Constituirea asociaţiilor sau 
fundaţiilor culturale este o activitate caracteristică secolului al XIX-lea, cu pre-
ponderenţă, dar şi primelor decenii ale secolului XX. Fundaţiile şi asociaţiile, 
mai ales acelea constituite din iniţiativa unor personalităţi culturale, au avut 
drept obiectiv şi ajutorarea elevilor şi studenţilor silitori, care nu dispuneau de 
posibilităţi materiale pentru a-şi termina studiile, cu scopul de a contribui la 
culturalizarea maselor, fortificînd conştiinţa de identitate.
 Existau unele centre şcolare cu limba de predare maghiară în cadrul că-
rora îşi urmau studiile un număr însemnat de români. Astfel de centru era şi 
orăşelul Szarvas, a cărui gimnaziu cu prestigiu a fost frecventat de românii din 
localităţile apropiate. Aici şi-a continuat ştudiile Moise Nicoară (Giula), Ioan Po-
povici-Desseanu (Bichiş), Iosif Ioan Ardelean (Chitighaz), memorandistul Aurel 
Suciu (Chitighaz), viitorul preot din Bichişciaba, Victor Popovici (Bichiş), etc., 
ca să amintim pe cîţiva dintre personalităţile mai cunoscute în rîndul nostru, 
al românilor din Ungaria de azi. Încă la gimnaziile din Kecskemét şi Seghedin 
şi-au terminat studiile medii românii din satele noastre.3

 Avînd în vedere populaţia românească majoritar rurală din Transilvania şi 
Ungaria, efortul de formare a unei noi intelectualităţi a fost rezultatul unei 
solidarităţi, asumat de Biserici şi de comunităţile locale, prin diferite forme de 
iniţiativă privată.
 În rîndul românilor din Ungaria şi Transilvania, clasa burgheziei mai 
înstărită era alcătuită din macedoromâni. Oriunde au activat, statornic sau 
trecător, macedoromânii s-au organizat mult mai bine ca alte popoare în 
comunităţi religioase, pentru că, astfel, să-şi ducă aidoma viaţa de acasă la 
ei. Macedoromânii stabiliţi pe aceste meleaguri nu s-au mărginit numai la 
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preocupările negustoreşti, ci au contribuit la menţinerea şi întărirea Bisericii 
Ortodoxe. În centrele cele mai mari din Ungaria, ei, în unire cu negustorii 
greci, după ce se constituiau în comunităţi, îşi ridicau biserici proprii, pe care 
le înzestrau cu icoane, clopote, odăjdii şi multe cărţi sfinte. 
 În noua lor patrie, macedoromânii aduceau cu ei o lungă experienţă şi ca-
pitaluri pe care le-au valorificat rapid, devenind aproape pretutindeni un fac-
tor catalizator al constituirii unei burghezii comerciale şi financiare. Influenţa 
lor a fost relevantă, mai ales asupra populaţiei de la oraşe, unde au pus bazele 
comerţului. Prin iscusinţa şi hărnicia lor, unii din aceşti colonişti macedoro-
mâni îşi agonisesc averi considerabile. Bunăstarea materială şi serviciile ce le 
aduc patriei noi, fac posibilă pătrunderea şi ascensiunea lor în clasa privilegiată 
a nobililor, obţinînd titluri şi ranguri nobiliare. Füves Ödön, pe baza cercetări-
lor sale, a enumerat 76 familii greceşti şi macedoromâne din Ungaria, care au 
obţinut ranguri nobiliare.4

Mecenaţii macedoromâni din Pesta

În Viena şi Pesta, macedoromânii au intrat în legătură cu transilvănenii aflaţi 
aici, îndeosebi cu rosturi culturale. Această apropiere a constituit factorul de-
cisiv pentru conturarea şi afirmarea în toată plenitudinea conştiinţei naţionale 
la macedoromâni.  Între membrii coloniei macedoromâne de la Pesta s-au 
distins ca sprijinitori darnici ai mişcării culturale româneşti familiile Grabovsky, 
Mocioni, Economu, Muciu, Mutovsky, Dumba, Sina etc.
 Dintre familiile macedoromâne, familia Mocioni (însumînd 48 de membri, 
reprezentînd, în timp, 7 generaţii) a jucat un rol de frunte în viaţa românilor din 
Ungaria, era cunoscută, ca una din cele mai considerabile familii româneşti din 
Budapesta. Prin activitatea lor, membrii familiei au intrat în istoria naţional-po-
litică a Banatului. Ei au condus viaţa politică a românilor de aici timp de opt 
decenii. Mocioniştii au jucat în Banat un rol asemănător cu cel al Goleştilor în 
Ţara Românească şi al Hurmuzakeştilor în Bucovina. Andrei Mocioni şi fraţii 
săi, împreună cu Eftimie Murgu, îşi afirmau drepturile bisericeşti şi naţionale, 
sprijinind politica kossuthiştilor revoluţionari.
  Şi familia Mocioni, asemenea celorlalţi macedoromâni, a sprijinit cu aju-
toare băneşti multe acţiuni, instituţii cultural-naţionale. Pentru crearea unei 
intelectualităţi bine pregătite, problema de care au fost preocupaţi bănăţenii 
şi crişenii încă în 1848, adunînd fonduri prin colecte şi întemeiînd fundaţii 
importante, Mocionieştii îşi aduc marele aport încă din 1859. În 1867, suma 
donată de ei reprezintă 10.000 florini, la care Andrei se alătură cu 20.000 fl. 
Cu banii lor văd lumina tiparului multe din lucrările cărturarilor bănăţeni. În 
1855, cînd plăteşte tiparul pentru cartea „Marc Aureliu”, tradusă din latină de 
Mihai Velceanu, Andrei dăruie 550 fl, „cu scopul acesta, să aibă în viitor a se 
privi ca o donaţie pentru mijlocirea tipăririi cărţii româneşti”, donaţie mereu 
argumentată. În marea foamete de la 1863 din Banat, Mocioniştii întreţin 400 
familii greu încercate şi intervin pe lîngă guvernul român şi conducerea impe-
riului pentru ajutorarea satelor năpăstuite.5 Familia Mocioni a dat o mînă de 
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ajutor în mod sistematic tinerimii române de la şcolile din ţară şi străinătate. 
De exemplu, în anul şcolar 1865-66, aveau 36 de bursieri: studenţi la univer-
sităţile din Viena şi Budapesta, la academiile de drept din Oradea şi Debreţin, 
la liceele din Budapesta, Oradea, Debreţin, Arad, Timişoara, Seghedin, Lugoj, 
Nagykőrös, Szarvas şi Vîrşeţ.6 
 Andrei Mocioni, membru al Academiei Române, înfiinţează la Viena ziarul 
Albina, pe care mai tîrziu l-a editat la Budapesta. Pe vlăstarii familiei Moci-
oni îi mai întîlnim printre membrii fondatori ai ASTREI. Andrei Mocioni a fost 
membru fondator, donînd 200 fl. De asemeni Zeno Mocioni a fost unul dintre 
românii care au susţinut de mai multe ori acţiunile asociaţiei sibiene. Din su-
mele donate de el s-au cumpărat mii de cărţi pentru bibliotecile poporale de 
la sate. Zeno şi Alexandru Mocioni au donat 24.000 coroane (1903) pentru 
„Casa naţională” a ASTREI. Alexandru Mocioni, de la 1901 pînă la 1904 a fost 
preşedintele acestei societăţi culturale. Din pleiada de intelectuali face parte 
Antoniu Mocioni. De numele lui se leagă întemeierea, în 1862, a societăţii 
culturale „Asociaţiunea naţională arădană pentru cultura poporului român”. 
Iar de numele lui Alexandru Mocioni e strîns legată renumita societate cultura-
lă-teatrală a românilor din Transilvania şi Ungaria, „Societatea pentru fond de 
teatru român”. Membrii familiei Mocioni au patronat cu sume considerabile şi 
Societatea „Petru Maior” a studenţilor români din Budapesta.7

 Atanasiu Grabovsky a rămas una dintre personalităţile cele mai însemnate 
ale coloniei româneşti din Pesta. În casa lui s-a format un salon literar frecven-
tat de membrii coloniei româneşti din Pesta, de studenţii români de aici. Salo-
nul a fost locul de întîlnire favorit al literaţilor şi al oamenilor de cultură română 
din al treilea deceniu al secolului al XIX-lea: Petru Maior, Samuil Micu Clain, 
Damaschin Bojincă, Ştefan P. Neagoie, Teodor Aaron, Emanuil Gojdu, Eftimie 
Murgu, Partenie Cosma, Zaharie Carcalechi etc. Din iniţiativa lui Grabovsky şi 
a prietenilor săi se tipăreau cărţi româneşti la Tipografia din Buda. O serie de 
manuscrise aromâneşti, păstrate în Biblioteca Academiei Române, au aparţinut 
lui Grabovsky. În casa lui, pe lîngă subiecte cultural-literare, se mai dezbătea şi 
spinoasa problemă a bisericii românilor din Banat şi Ungaria, care era subjuga-
tă de ierarhia sîrbă. Atmosfera spirituală din casa lui Grabovsky era impregnată 
şi marcată de concepţia istorică şi lingvistică a Şcolii Ardelene.
 Tot de către această colonie macedoromână sînt ajutoraţi şi studenţii ro-
mâni, care pun bazele renumitei Societăţi de lectură „Petru Maior”. Grabovsky 
a fost un român însufleţit, un mare mecenat. El lupta pentru emanciparea na-
ţional-bisericească a românilor. Avea casa deschisă şi susţinea relaţii amicale 
cu înalte persoane ca episcopi, aristocraţi din Pesta şi boieri din Bucureşti.8 
„Vestea lui Grabovsky şi a meritelor sale ajungînd la curtea din Viena, împăra-
tul Francisc I. l-a numit „Nobil de Apadia”. Cu acest prilej, învăţătorul Ştefan 
P. Niagoe din Pesta îi scrie o odă octroih, intitulată: Poftele inimii cătră cel ce 
pungheu născutul Domn Athanasie Grabovsky, Domnul de Apadia, (1821).”9 Îl 
felicită, numindu-l „patronul Românilor” şi lăundîndu-l pentru zelul său de a 
se îngriji de biserică şi şcoală, şi pentru ajutorul tinerilor la studii...
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                    „Ma toate se-nvârtoşesc
                    Numai prin tine-nfloresc;
                    Unde pentru ghen se cere
                    Lucrezi fără-ntârziere”

A avut două soţii, ambele au activat, chiar au fost preşedintele Societăţii fe-
meilor române din Pesta. Cea dintîi prezidentă a acestei societăţi a fost Elena, 
întîia soţie. În anul 1827 Grabovsky s-a căsătorit a doua oară cu văduva Maria 
Alexovici.10 
       Pe lîngă Grabovsky, mecenaţii cei mai renumiţi din colonie erau: familia 
Mocioni, Anastasiu Lepore, Gheorghe Sina şi Cristofor Naco. Aceştia erau ve-
cini, casele lor se aflau în piaţa Vörösmarty şi strada Váci de azi. Aceste clădiri 
au devenit monumente istorice, decorînd pînă azi centrul Budapestei.11

      Printre cei conştienţi de originea lor macedoromână a fost şi farmacistul 
George Stupa. El s-a născut la Oradea în 1812 şi se trăgea dintr-o familie nobilă. 
Diploma de farmacist a obţinut-o la Universitatea din Pesta, la 8 august 1834. În 
acelaşi an şi-a publicat disertaţia pentru titlul de „magister pharmaciae”. După 
ce a lucrat un timp la Viena şi Pojon, Stupa se stabileşte la Arad, unde, între 
1834-1848, a fost prorietarul farmaciei „Îngerul”. Stupa a participat la viaţa cul-
turală a oraşului şi la promovarea mişcării social-culturale a românilor. Împre-
ună cu Vincenţiu Babeş şi alţi intelectuali, el a luat parte la consfătuirea de la 
Arad, din ziua de 25 februarie 1848, convocată în vederea luării unor măsuri 
pentru îmbunătăţirea situaţiei şcolilor româneşti. În 1848, Stupa se mută la Pes-
ta. Împărtăşeşte ideile burghezo-democratice ale vremii, participă la mişcarea 
revoluţionară, militează pentru interesele sociale şi culturale ale românilor, şi la 
21 mai 1848 este prezent în casa lui Gojdu, la întrunirea intelectualilor români, 
convocată pentru a întocmi memoriul cu revendicările românilor din Banat şi 
Ungaria, adresat guvernului. Stupa a jucat un rol activ şi în viaţa publică profesio-
nală şi ştiinţifică. A fost secretar grefier al Asociaţiei farmaciştilor din Ungaria. Din 
1869, el a îndeplinit, pînă la moarte, funcţia de casier al Reuniunilor Itinerante 
ale Medicilor şi Naturaliştilor. Farmacia lui Stupa din Budapesta era considerată 
printre cele mai dotate. Încă din 1834, el desfăşura o activitate publicistică de 
specialitate. Alegerea lui, în 1875, ca deputat în parlament i-a permis să militeze 
pentru interesele corpului farmaceutic. Stupa s-a bucurat şi de o mare popula-
ritate ca filantrop. Se număra printre sprijinitorii Societăţii „Petru Maior”. Dintre 
tinerii studenţi din capitală mulţi i-au vizitat casa. El dădea serate pentru ei, iar 
soţia sa, împreună cu fiica lor (mai tîrziu soţia lui Partenie Cosma) organizau 
chiar şi excursii şi petreceri la Cinkota, unde aveau o vie mare. Stupa era unul 
din eforii bisericii ortodoxe greco-române, de asemenea făcea parte cu mandat 
permanent din Reprezentanţa care conducea „Fundaţia Gojdu”, contribuind 
la consolidarea şi dezvoltarea acestei importante şi prestigioase fundaţii puse în 
slujba promovării culturii româneşti. În 1884, la vîrsta de 72 de ani farmacistul 
George Stupa a trecut la cele eterne. Ştirea morţii sale a apărut în revista Familia 
din Oradea. Toate periodicele farmaceutice de la Budapesta au publicat necro-
loguri în care personalitatea lui a fost evocată deosebit de elogios.12

 În condiţiile lipsei unei clase prospere din punct de vedere economic, sau 



241

încă insuficient consolidată, cu o slabă reprezentare a elementului românesc 
în mediile urbane, cu o populaţie preponderent rurală, formarea intelectuali-
tăţii a fost rodul, în mare parte, al operei de susţinere colectivă prin fonduri şi 
fundaţii de stipendii. În acest efort colectiv se remarcă activitatea şi contribuţia 
macedoromânilor. 

Fundaţia Gojdu
   
Emanuil Gojdu (1802–1870) se trage dintr-o familie macedoromână. El s-a 
născut în 1802 la Oradea. Îşi făcuse studiile juridice la Oradea, Pojon (azi 
Bratislava) şi Pesta. Diploma de avocat o obţine în 1824, intră apoi ca stagiar 
în biroul avocatului sîrb Mihai Vitcovici din Budapesta. În casa acestuia tînărul 
avocat a avut prilejul să cunoască scriitorii maghiari mai de seamă a timpului ; 
pe Kazinczy Ferenc, Virág Benedek, Berzsenyi Dániel şi Kisfaludy Mihály, care 
i-au îndrumat primele încercări de versificare. Gojdu în 1827 a publicat nişte 
poezioare în limba maghiară în „Szépliteratúrai Ajándék”.
       La 3 ani şi-a deschis un birou propriu, iar în scurt timp a devenit unul din 
cei mai căutaţi avocaţi în capitala Ungariei. Ajunge într-o situaţie materială 
foarte bună, îşi cumpără case în centrul oraşului, cîteva moşii şi intravilane, la 
care se adăugau numeroase acţiuni şi hîrtii de valoare. Aşa, de tînăr sprijinea 
acţiunile culturale şi tipăriturile româneşti care încep să apară la Pesta în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea.
      În afară de tipărituri a făcut donaţii mai multor asociaţii culturale, a spriji-
nit înfiinţarea de şcoli româneşti de diferite grade. Cît a fost comite suprem în 
Caraş, locuit în majoritate de români, el a întocmit în 1861 proiectul unui liceu 
românesc la Lugoj, donînd în acest scop 2000 de florini. El este unul dintre 
membrii fundatori ai şcolii de arte şi meserii din Pesta, unde se preda şi pictu-
ra, care mai tîrziu devine politechnică. Pînă la moartea sa din 1870, a sprijinit 
multe acţiuni şcolare, culturale şi artistice.
 Preocuparea de a sprijini tineretul român la învăţătură l-a determinat pe 
Gojdu să întemeieze o fundaţie capabilă să acorde stipendii (burse) şcolare. În 
1869 Gojdu a întocmit actul testamentar. Acesta fixează modalitatea de folo-
sire a fondurilor pînă în anul 2020. Se stabilea că averea sa va fi administrată 
de o reprezentanţă în cadrul unei fundaţii care-i va purta numele şi din venitul 
căreia se vor acorda burse tinerilor români ortodocşi din Ungaria şi Transilva-
nia.
       Averea fundaţiei la început consta din opt clădiri în centrul Budapestei şi 
acţiuni depuse la „Pesti Hazai Első Takarékpénztár” din Pesta. Valoarea totală 
a averii se ridica la suma de circa 200.000 de fl. Această sumă a crescut an 
de an. Valoarea totală a fundaţiei ajunge la 31 decembrie 1917, la 8.390.704 
coroane, o creştere aproximativ de 42 ori faţă de anul 1870.
 Elevii de la şcolile elementare şi gimnazii primeau bursă mai mică decît stu-
denţii de la facultăţile din ţară şi străinătate. Bursierii erau obligaţi să prezinte 
Reprezentanţei rezultatele obţinute la sfîrşitul anului şcolar, pentru a se acorda 
ajutor pentru anul viitor. 
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       Între 1872 şi 1914 următorii tineri, originari din localităţile noastre, au 
primit burse: Zaharia Rocsin (Micherechi); Victor Popovici (Bichiş); Constan-
tin Küzdényi (Bichişciaba); Corneliu Kondorosi (Seghedin); Valeriu Oniţiu (Se-
ghedin); Eusebiu Poynar (Debreţin); Lazăr Popovici (Otlaca); Zaharia Octavian 
(Seghedin); George Popovici (Bichiş); Iuliu Coste (Cenadul-Unguresc); Eugen 
Popovici (Debreţin); Petru Popovici (Apateu); Eugen Pescariu (Bichiş); Eugen 
Drimba (Apateu); Iosif Roxin (Micherechi); Valeriu Popovici (Apateu); Huf La-
zăr (Apateu) şi Ioan Bejan (Micherechi).
 Războiul încheiat în 1918 a adus Fundaţiei situaţii grele. Toată averea fun-
daţiei rămînînd în Ungaria, veniturile ei au fost blocate la băncile budapestane. 
Între România şi Ungaria s-au purtat tratative ani de-a rîndul în ce priveşte 
situaţia fundaţiei. În 1937 s-a încheiat un acord definitiv. S-a amînat rezolvarea 
acestuia, în 1952 toate bunurile Fundaţiei Gojdu au fost naţionalizate de statul 
maghiar.
 Fundaţia Gojdu care a fost una dintre cele mai mari fundaţii din Austro-Un-
garia, timp de 50 de ani a avut un important rol în activitatea şi viaţa culturală 
românească din Ungaria. În baza prevederilor din testament, studenţi, preoţi şi 
învăţători săraci, familii numeroase şi îmbătrîniţi puteau beneficia din bunurile 
fundaţiei. Sute de tineri au primit burse pentru studii, sau pentru specializare 
în străinătate, zeci de familii nevoioase au primit ajutoare substanţiale în bani, 
alimente sau de altă natură.
 Conform actului testamentar, Fundaţia a avut şi unele limite confesionale, 
ajutînd la studii numai tinerii români de religie ortodoxă.
 Trebuie subliniat faptul ca Fundaţia Gojdu, spre deosebire de fundaţiile de 
stipendii care funcţionau în acea perioadă, îşi propunea să acorde burse doar 
tinerilor proveniţi din familii defavorizate, ceea ce deschidea la acea vreme noi 
perspective pentru implicarea Bisericii Ortodoxe în domeniul social.
 Pe parcursul activităţii sale, Fundaţia Gojdu s-a extins şi a preluat în admi-
nistrarea sa şi alte fundaţii similare, cum ar fi fundaţiile Mutovsky, Dona sau 
Alexandru şi Ana Nedelcu din Lugoj.
 În perioada 1871–1918 Fundaţia Gojdu a sprijinit formarea a 1.075 
intelectuali români, din care 426 şi-au încheiat studiile cu obţinerea titlului de 
doctor în ştiinţe. Printe bursieri s-au numărat: Victor Babeş, Valeriu Branişte, 
Octavian Goga, Silviu Dragomir, Ioan Lupaş, Traian Vuia, Dumitru Stăniloae, 
etc.13

Fundaţia „Ana şi Alexandru Nedelcu”

Alexandru Nedelcu, descendent al unei familii macedoromâne, s-a născut 
la 23 mai 1819 în Lugoj. Tatăl Theodor cu bunicul său Damaschin, ambii 
de profesiune căldăraşi, au fost principalii membri ai societăţii secrete 
lugojene „Constituţia”, descoperită de autorităţi în decembrie 1830, societate 
antifeudală care urmărea „să răspîndească în rîndurile populaţiei din Banat 
ideile revoluţiei burgheze din Franţa de la 1830” (cf. I. D. Suciu, în rev. 
„Mitropolia Banatului”, nr. 4–6, 1978, p. 272), totodată „să rupă lanţurile 
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sclavismului” eclesiastic. Din nefericire, Theodor moare în temniţă înainte de 
judecarea procesului.
 Rămas orfan de tată şi fără avere, la etatea de 12 Alexandru e dat de mama 
sa, Ana Popescu14, să înveţe meseria de frînghier la Timişoara. Promovînd calfă 
(sodal) în 1837, porneşte conform obiceiului vremii, în „vandră” prin lume, 
pentru a-şi completa cunoştinţele şi de a se perfecţiona în meseria sa. Ale-
xandru Nedelcu între anii 1837–1843 a străbătut pe jos următoarele oraşe: 
Timişoara, Buda, Viena, Passau, Nürnberg, Wörzburg, Offenbach, Manheim, 
Freiburg, Briscen, Sterzingen, Insbruch, Donauwörth, Chemnitz, Dresden, 
Leipzig, Magdeburg, Hanover, Bremen, Hamburg, Kiel, Copenhaga, Dasfow, 
Lübeck, Schverin, Butzov, Neubranderburg, Neustrelitz, Berlin, Breslau, Fran-
kfurt, Neisse, Olmütz. Lucrînd în diferite ateliere de specialitate, după 6 ani 
de peregrinări, bine pregătit profesional şi cu sprijinul unchiului său Dimitrie 
Nedelcu, profesor de stomatologie la Facultatea de medicină din Budapesta, 
îşi deschide atelier de frîngherie tocmai la Buda în 1843, an în care se şi căsă-
toreşte cu Ana Hauptmann, fiica unui căpitan din Buda.15

 Muncind cu rîvnă împreună cu soţia sa, o femeie devotată şi vrednică, Ale-
xandru Nedelcu şi-a agonisit o frumoasă avere materializată în imobile, acţiuni 
şi bani în numerar, evaluată la 110.000 coroane (valută austriacă), pe care în 
1883 cei doi soţi au lăsat-o prin testament Bisericii lugojene pentru o fundaţie 
care să le poarte numele şi din veniturile căreia: 5% să se întrebuinţeze pentru 
spese administrative şi de susţinerea fundaţiei; 50% să se împartă anual – suma 
variind între 500 şi 1000 florini v.a. – unor perechi de tineri însurăţei lipsiţi 
de mijloace, de naţionalitate română şi de religie ortodoxă, care duc o viaţă 
nepătată şi îmbrăţişează meseriile, comerţul sau industria, chiar agricultura; 
15% ajutoare săracilor români ce au scăpătat fără voia lor şi nu-şi pot întreţine 
familia; 5% ajutoare cerşetorilor din oraşul Lugoj, fără deosebire religioasă sau 
naţională; 5% să se capitalizeze în scopul înfiinţării unei „Fundaţii orfanale Ale-
xandru şi Ana Nedelcu”, pînă ce se va putea întemeia şi în Lugoj un orfelinat, 
iar 20 % să se capitalizeze ca fond neatacabil (de rezervă) pe o perioadă de 
100 ani, cînd şi această sumă va servi ţelurilor de mai sus.
 Testamentul datat 22 februarie 1883, a fost trimis Comitetului parohial or-
todox din Lugoj, însoţit de o scrisoare emoţionantă, testatorii avînd „speranţa 
şi încrederea că şi membrii comitetului parohial sînt la fel de însufleţiţi pentru 
progresul naţiunii şi că vor lucra cu toată competenţa şi cu toată dreptatea ca 
ajutoarele să fie acordate celor mai bine meritaţi”. Fundaţia Alexandru şi Ana 
Nedelcu a funcţionat din 1886, contribuind în bună măsură la ridicarea în Lu-
goj a unor iscusiţi meseriaşi, comercianţi şi industriaşi.
 Alexandru Nedelcu, măcar un simplu meseriaş, fiind mereu dornic de in-
struire, a devenit un om cult, ca autodidact. Cu vremea,  şi-a format o bibli-
otecă foarte valoroasă, pe care în anul 1885 o donează parohiei din Lugoj. 
Demn de remarcat este şi faptul că Alexandru Nedelcu a fost membru fondator 
al ASTREI, cu o contribuţie de 210 florini.16  El a subvenţionat multe iniţiative 
culturale româneşti din Budapesta. 
 Alexandru Nedelcu a trecut la cele veşnice în 5 mai 1886, la vîrsta de 67 
ani. Potrivit dorinţei răposatului, rămăşiţele sale pămînteşti au fost duse la Lu-
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goj şi înmormîntate cu mare pompă în cimitirul din localitate, sub altarul biseri-
cuţei ctitorite de el. Aici  se află un adevărat Panteon bănăţean adăpostind sub 
sol rămăşiţele pămînteşti ale unor oameni iluştri ca: Eftimie Murgu, Coriolan şi 
Tiberiu Brediceanu, Valeriu Branişte şi alţii.17

 Un fost student la Pesta, în revista Drapelul, în 1901 publică un articol în 
care îşi reaminteşte de fosta colonie macedoromână din Pesta. Scrie următoa-
rele despre comerciantul, mecenatul Alexandru Nedelcu:
 „Alexandru Nedelcu a făcut neguţătorie de fune, fiind el funariu. La morile 
de apă de pe Dunăre, la vapoare şi la năile ce se trăgeau pe atuncea pe Dunăre 
în sus cu funea, în partea cea mai mare furnisor era dînsul. Munca neobosită, 
marfa solidă, ce o furnisa, şi onestitatea a făcut ca Alexandru Nedelcu şi-a cîsti-
gat frumoasă avere, apoi a cumpărat casă frumoasă şi hîrtii de valoare, cari cu 
timpul au crescut în preţ în măsură neaşteptată.
      În toate întreprinderile sale de valoare mai însemnată totdeauna i-a stat în 
ajutor cu sfatul, întrevenirea şi cu împrumuturi pe scurt timp Emanuil Gozsdu, 
cu care trăia în amiciţie foarte bună, căci Gozsdu se pricepea foarte bine nu 
numai în trebile de advocatură, ci şi în speculaţiuni cu case şi hîrtii de valoare, 
la bursă însă n-a făcut niciodată vre-o speculaţiune.
      Tinerimea română de atuncea de la Universitate avea totdeauna un sprijin 
puternic în colonia română. Emanuil Gozsdu, apoi familia Mocsonyi (Petru, 
care fu asasinat în strada Vaţiului la intrarea casei sale prin portariul său, apoi 
Antoniu, George şi Ioan Mocsonyi). Urma după ei Alexandru Nedelcu, care 
neavînd prunci, foarte adeseori dădea ajutor tinerilor săraci români pentru di-
dactrui, călătorie, ba chiar şi pentru vipt. Nici unul nu mergea nemîngîiat de la 
el, dar le dădea sfatul: să rămînă credincioşi bisericei şi naţiei române. El deja 
atuncia ne povestea, că ar dori să-şi facă neperitor numele prin o fundaţiune, 
căci el n-avea prunci şi Românii în genere sunt foarte săraci. Mult timp a durat, 
pînă cînd ideea s-a făcut trup şi şi-a realizat dorinţa. Ştiu, că de multe ori a 
conferit în cauza aceasta mai vîrtos cu Gozsdu şi Parteniu Cosma, pe atuncia 
jurist şi cîntăreţ la biserica româno-grecească.”18

Constituirea şi susţinerea societăţilor culturale

Puţinii intelectuali şi gospodari mai înstăriţi, români din Ungaria, erau receptivi 
şi deschişi iniţiativelor bisericeşti, şcolare, culturale şi filantropice. S-au ataşat 
mai multor asociaţii culturale din Bihor şi Crişana. Făceau donaţii umanitare, 
dădeau bani pentru ridicarea unor busturi ale oamenilor celebri, pentru ajuto-
rarea instituţiilor pedagogice şi teologice, pentru edificii culturale.
 Aceste pături de români erau abonaţi la mai multe reviste culturale, erau 
prenumeranţii a numeroase cărţi. În trecut difuzarea şi editarea cărţilor era 
ajutată material de mai multe personalităţi, societăţi culturale, mecenaţi, etc. 
La cărţi, viitorii cititori se abonau înainte de editare. Aşa, editorii şi autorii 
volumelor aveau o garanţie pentru difuzarea publicaţiilor şi pentru obţinerea 
fondurilor necesare. Aceasta formă de „mecenat colectiv”, cum a fost sistemul 
prenumeranţilor, este mult mai complexă decît o simplă finanţare a editării 
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unei cărţi de către un grup de prenumeranţi. Participarea la o listă de subscrip-
ţie pentru tipărirea unei cărţi echivala cu un act patriotic, iar faptul de a apărea 
pe această listă, pe lîngă ceilalţi „prieteni ai Muzelor”, constituia un prilej de 
mîndrie pentru cei care se vedeau în felul acesta alături de cei mai reprezenta-
tivi oameni de cultură.          
 Urmărind procesul istoric din secolele XIX- XX, românii din Ungaria de azi 
au desfăşurat o largă acţiune în direcţia dezvoltării vieţii culturale, în primul 
rînd a creării societăţilor de lectură şi asociaţiilor culturale şi corale, mulţumită 
contactului lor cu viaţa cultural-naţională din Bihor şi Crişana. Prin aceste aso-
ciaţii, alături de biserică şi şcoală şi-au menţinut limba şi identitatea naţională. 
  Crearea asociaţiilor a dinamizat mişcarea cultural-naţională, accesul cate-
goriilor sociale de jos, inclusiv a comunităţii săteşti (chiar dacă o face prin elita 
locală) la actul de cultură. Laicizarea mişcării naţionale nu a tras după sine 
respingerea în bloc, înlăturarea elementelor clericale din mişcarea cultural-na-
ţională. Dimpotrivă, Biserica, instituţie naţională cu o organizare ierarhică şi 
funcţională bine precizată, a continuat să reprezinte o componentă importan-
tă în mişcarea de emancipare naţională. Nu întîmplător, dintre reprezentanţii 
comunităţilor noastre la mai multe asociaţii şi manifestări culturale din Bihor şi 
Crişana, unul cel puţin (alături de învăţător sau notar, dacă acesta era român) 
era preotul satului.19

 Mai jos amintim cîteva iniţiative filantropice venite din partea unor români 
din părţile noastre.

 Numai la un an (1862) de la întemeierea ASTREI din Sibiu, arădenii pun 
bazele Asociaţiei naţionale arădene pentru cultura şi conversarea poporu-
lui român, care de la început cuprinde pe toţi românii din părţile bănăţene 
şi crişene, precum şi pe cei de pe teritoriul Ungariei. Între iniţiatorii asociaţiei 
găsim doi giulani, pe David Nicoară şi pe protopopul George Vasilievici. Şedin-
ţa oficială de constituire a avut loc la 30 aprilie 1863 în sala hotelului „Crucea 
Albă” din Arad. La adunarea generală de constituire au fost de faţă 810  ro-
mâni, între aceştia găsim reprezentanţii românilor din comitatele Arad, Bihor, 
Bichiş etc. Mulţi români din părţile noastre s-au înscris ca membri, plătind coti-
zaţie anuală: din Giula (25), Pesta (21), Bătania (13), Bichişciaba (10), Chitighaz 
(7), Micherechi (7), Buda (3), Leta Mare (1) etc20.
 Asociaţia a fost preocupată de sprijinirea învăţămîntului românesc, încu-
rajarea tipăririi operelor originale, crearea unei biblioteci şi a unei casine. În 
primii ani de existenţă ai asociaţiei se dezbătuse mult chestia înfiinţării unui 
Alumneu naţional român în Arad pentru a asigura găzduirea şi hrana elevilor şi 
studenţilor de aici, proveniţi din satele şi comunele Crişanei şi Banatului, iniţia-
tivă a parohului din Giula, George Vasilievici. Internatul trebuia să cazeze anual 
100 elevi şi studenţi: „25 clerici, 25 preparanzi, 25 studenţi de gimnaziu şi 25 
tineri care se prepară pe cariera artistică, industrială, neguţătorie şi economi-
că”. Pentru îndeplinirea acestui scop se fac donaţii şi apeluri. Printre donatorii 
alumneului se găsesc românii din Giula, Chitighaz, Jaca, Giula-Vărşand. În 1863 
proiectul, de care se legau speranţele multor tineri, este acceptat de adunarea 
generală, dar aplicarea lui depindea de fonduri băneşti ce depăşeau mult pu-
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terile Asociaţiei naţionale din Arad. În 1869 proiectul a fost reluat la cererea 
tinerilor studenţi. De data aceasta, asociaţia este solicitată să ridice noi inter-
nate pentru băieţi în centrele şcolare din Banat şi Crişana, dar şi un „pensionat 
central de fete” la Arad. Reluarea proiectului este impusă de aceleaşi cerinţe ca 
în 1863. Realizarea lui parţială are loc, mult mai tîrziu, în 1877, cînd profitîn-
du-se de autonomia confesională a Bisericii Ortodoxe Române, Episcopia din 
Arad va deschide pe lîngă Preparandie un „alumneu mic”, refăcut în 1883.21

 Din veniturile Asociaţiei se prevedeau ajutoare pentru elevii şi studen-
ţii merituoşi dar lipsiţi de posibilităţi financiare. (Printre bursieri am găsit în 
anul 1868/69 elevul Mihai Crăiniceanu de la gimnaziul din Seghedin; în anul 
1870/71 Zaharia Rocsin originar din Micherechi, gimn. de cl. VII. la Arad (80 fl) 
şi Axente Chirilă student la şcoala reală din Bichiş.) Se asigurau fonduri pentru 
înaintarea industriei şi comerţului, premii pentru autorii de cărţi şi învăţători, 
pentru procurarea de cărţi necesare şcolilor primare. Asociaţia s-a preocupat 
şi cu o serie de probleme de interes general. Printre acestea s-a enumărat ac-
ţiunea pentru elaborarea ortografiei române moderne, intervenţia în vederea 
traducerii în româneşte a legilor şi dispoziţiilor oficiale.22

 Asociaţia naţională din Arad a organizat întruniri literare şi culturale, pre-
zentînd comunicări pe teme culturale, ştiinţifice şi educative. Printre confe-
renţiari îl întîlnim pe Romul Nestor (viitorul preot din Cenadul-Unguresc) cu 
prelegerea „Femeia ca factor în civilisaţiunea popoarelor”. Venitul de la aceste 
conferinţe este destinat şcolii superioare de fete din Arad. Prelegerile au fost 
apoi publicate în broşura „Conferinţe publice 1892/24 ianuarie-13 martie în 
Arad”. În acest volum e publicată şi comunicarea lui Romul Nestor. În prima 
parte a lucrării se fac consideraţii teoretice privitoare la menirea femeii ca soţie 
şi mamă şi în măsură mai mică ca cetăţean (limită impusă desigur de epocă). 
În continuare R. Nestor pledează pentru educaţia femeii în conformitate cu 
acest rol deosebit. Urmează apoi admirabile exemple de figuri feminine cu rol 
deosebit în istorie. Comunicarea se încheie cu un citat de Rosseau, din care 
rezultă că şi educaţia bărbaţilor depinde, în ultima instanţă, de cea a femeilor. 
„De voiţi chiar ca ei (bărbaţii – n. n.) să fie buni şi virtuoşi, învăţaţi pe femei ce 
este mărirea şi virtutea.”23

 Asociaţia naţională arădeană a avut un rol deosebit în viaţa culturală a 
românilor din Banat şi Crişana. A oferit cadrul propice de manifestare pe 
plan spiritual a populaţiei româneşti din părţile vestice. A implicat masele 
populare, a fost mai puţin elitară decît ASTRA, spre exemplu. A stimulat viaţa 
culturală din localităţile rurale şi la oraş, organizînd o bibliotecă (printre marii 
donatori ai acesteia figurează Ioan Mutovszky din Pesta), sala de lectură unde 
se găseau ziare româneşti şi patronînd numeroase manifestări culturale în 
care poezia, muzica, dansul şi portul popular românesc erau preţuite. După 
Unire, în 1924 Asociaţia arădeană se uneşte cu ASTRA, devenind despăr-
ţămînt al acesteia.24

 În Arad important factor de cultură naţională, alături de Preparandie şi Aso-
ciaţiune, a fost Reuniunea femeilor române din Arad şi provincie înfiinţată 
în 1884. Reuniunea îşi propune să stimuleze contribuţia culturală a femeilor. 
Din fondurile adunate prin donaţii, conferinţe, manifestări cultural-artistice 
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Reuniunea femeilor intenţiona să creeze „institut românesc, şcoală poporală 
superioară de fete; şcoală poporală elementară cu internat pentru educaţiunea 
fetelor române.” În vederea împlinirii acestor admirabile deziderate, preşedin-
tele reuniunii Hermina Popovici-Desseanu (soţia lui Ioan Popovici-Desseanu 
originar din Bichiş) şi colaboratoarele sale, Letiţia Oncu şi Aurelia Beleş, au 
organizat numeroase manifestări culturale în cadrul cărora se purtau costume 
populare, tricolor românesc şi se interpretau cîntece populare.
  În această reuniune au activat multe femei din satele noastre. La constituire 
printre membrii fondatori a comitetului provincial întîlnim pe Mărioara Popo-
vici (Ciaba), Elena Biberea (Giula) şi Terenţia P. Desseanu (Otlaca).25 
 Reuniunea a organizat serate muzical-literare şi baluri naţionale. La balul 
aranjat în 26 februarie 1884 au suprasolvit: din Bătania Petru Zima, adv. 6 fl; 
din Giula Iustin Popovici 2 fl; Iosif Bejan 1 fl; Ioan Mărcuş 50 cr; Petru Biberea 
1 fl; Elena Biberea 1 fl; Lazar Bogariu 1 fl. În 1885 şi 1886 au suprasolvit mai 
mulţi giulani prin colecta doamnei Senca Popovici. În 1891 a avut loc sărbă-
toarea maialului, „o petrecere cu un public ales şi foarte numeros din Arad şi 
provincie, o petrecere cu deplin succes cum de mulţi ani nu s-a mai văzut aici 
la Arad. Petrecerea a fost animată şi a avut întru toate caracterul unei petreceri 
adevărate româneşti.” Aici au fost de faţă mulţi români din Chitighaz în frunte 
cu Vasile Beleş şi Iosif Ioan Ardelean. Cel din urmă în 1889 a publicat broşura 
intitulată „Eticheta” a cărei venit l-a destinat Reuniunei femeilor din Arad şi 
provincie.
 Reuniunea, ca şi celelalte societăţi culturale, în fiecare an îşi ţinea adunările 
generale în diferite localităţi. La adunarea din 1909, femeile din satele popula-
te de români din Ungaria au fost alese în număr destul de mare în comitetul de 
provincie: Alexa Popovici (Bichiş), Ana Machi Ardelean (Giula-Vărşand), soţia 
lui Gheorghe Turic şi Iustin Iancu (Otlaca), soţia lui Nicolae Mladin (Aletea), so-
ţia lui dr. Mihai Mărcuş (Giula), soţia lui Constantin Popovici (Chitighaz) şi soţia 
lui Romul Nestor (Cenadul-Unguresc).26

 În toamna anului 1890 se deschide Şcoala superioară de fete pentru a că-
rei înfiinţare activează Reuniunea femeilor. Ministerul nu recunoaşte dreptul 
Reuniunii de a susţine o şcoală confesională. Şcoala este predată Consistoriului 
din Arad, iar Reuniunea urma să poarte grijă educaţiei elevelor din internat şi 
să adune fonduri pentru a putea sprijini elevele lipsite de mijloace materiale. 
Localul şcolii de fete dovedindu-se nesatisfăcător, se impunea construirea unui 
alt local modern, în concordanţă cu cerinţele timpului. Comitetul nou, ales în 
1909, începe o activitate pentru adunarea de fonduri. S-au organizat baluri, 
serate, conferinţe, o loterie de 500 lozuri cu 1 coroană. Letiţia Oncu apelea-
ză la cunoscutul filantrop şi donator Vasile Stroescu, care devenise legendar 
pentru donaţiile făcute în Ardeal în scopuri culturale. Răspunzînd afirmativ, 
Stroescu donează Reuninuii 100.000 de coroane pentru ridicarea şcolii. Tot 
în acest an soţia avocatului dr. Mihai Mărcuş din Giula face donaţie de 200 co-
roane pentru şcoala de fete din Arad. Noul local al şcolii se inaugurează la 25 
august 1913. După ridicarea edificiului, Reuniunea s-a ocupat în continuare 
de educaţia fetelor, a organizat conferinţe, lecturi, audiţii muzicale şi jocuri 
naţionale. După 1918 activitatea Reuniunii se limitează la acţiuni caritative. 
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Se fac colecte pentru copiii săraci, se înfiinţează cantine şi cămine şcolare, se 
ajută azilul de copii, căminele de ucenici. În 1919, Şcoala superioară de fete 
înfiinţată de Reuniunea femeilor fuzionează cu liceul de stat şi rezultă Liceul de 
fete „Ghiba Birta” din Arad, care funcţionează şi în zilele noastre.27     

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sub influenţa vieţii naţional-culturale 
din Banat şi Crişana, au luat naştere societăţi de lectură, coruri vocale şi casine 
şi în localităţile noastre. Mai jos menţionăm anul constituirii ale acestora:

      1872 – La Cenadul-Unguresc „Societatea de lectură”.     
                  Preşedinte: preotul Ilie Telescu.
      1875 – Leta-Mare „Reuniunea de învăţători în dieceza Orăzii”
                  Preşedinte: protopopul Nicolae Vulcan.
      1885 –  Otlaca „Reuniunea de lectură”.
      1886 – Pocei „Corul vocal”. (Cel dintîi cor vocal al diecezei
                  Orăzii.) Preşedinte: învăţătorul Mureşian.
      1887 – Giula-oraşul mare românesc „Societatea de lectură”.
                   Primii conducători: Ioan Bejan şi Ioan Mărcuş.
      1889 – Giula-oraşul mic românesc „Societatea de lectură”.
                  Preşedinte: învăţătorul Iosif Ioan.
      1889 – Chitighaz „Corul vocal”.
                  Preşedinte: preotul Iosif Ioan Ardelean. 
      1890 – Giula „Corul vocal”.
                   Preşedinte: Iustin Popovici.
      1892 – Chitighaz „Societatea de lectură mixtă”.
                  Preşedinte: prefectul Szekér Mihály.
      1899 – Cenadul-Unguresc „Corul vocal al plugarilor români”.
                  Preşedinte: Nicolae Coste.
      1900 – Pocei „Concordia”, reuniunea de lectură poporală.
                  Preşedinte: Parohul Iuliu Szabó.
      1900 – Budapesta „Corul bisericesc român ortodox”.
                  Preşedinte: parohul Ghanadie Bogoevici.
      1902 – Budapesta „Reuniunea meseriaşilor români”.
                  Preşedinte: Ioan Poruţiu.
      1903 – Jaca „Casinou”, reuniune de lectură.
      1903 – Apateu „Cercul de lectură”.
      1904 – Bătania „Reuniunea română de cîntări”.
                  Preşedinte: Marcu Crişan.
      1912 – Giula „Corul vocal român din Kisrománváros”.
                  Conducători: preotul Petru Biberea şi învăţătorul
                  Teodor Mariş.28

  Românii întruniţi în aceste societăţi culturale, în general se abonau la: 
„Adevărul” (Budapesta şi Oradea); „Albina” (Viena şi Pesta); „Amicul Familiei” 
(Gherla şi Cluj); „Banatul” (Lugoj); „Biserica şi Şcoala” (Arad); „Drapelul” (Lu-
goj); „Dreptatea” (Timişoara); „Familia” (Pesta si Oradea); „Foaia de dumine-
că” (Timişoara); „Gazeta Poporului” (Timişoara); „Gura satului” (Pesta-Arad); 
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„Luminătorul” (Timişoara); „Plugarul român” (Timişoara); „Tribuna Poporului” 
(Arad); „Vulturul” (Oradea) etc.
 În perioada dualismului, alături de şcoli şi asociaţii culturale, românii din 
Banat şi Crişana dispuneau de o presă activă, care a avut o arie largă de acţiune. 
Ea a modelat conştiinţa publică românească în spiritul valorilor culturii române şi 
al marilor aspiraţii. Cu începutul anilor ’70 al secolului al XIX-lea apar foi de familie 
propriu-zise, adresîndu-se unui public numeros şi foarte diferit, de la intelectuali 
orăşeni pînă la ţărani. O primă caracteristică a acestor perioade constă în însăşi 
intenţia redactorilor şi proprietarilor lor: de a oferi o lectură plăcută şi instructivă 
în familie. Mai toate au un caracter de almanah, de album familiar şi familial. Cu 
timpul apar foi cu caracter politic, se întregeşte aria cu reviste şcolare şi biseri-
ceşti.
       Presa, ca şi cartea, îşi putea realiza funcţia cultural-naţională (inclusiv apăra-
rea şi afirmarea limbii române) numai cu condiţia răspîndirii (circulaţiei) sale cît 
mai largi. Întreaga presă românească din Transilvania şi Ungaria era intens solici-
tată de categorii variate de cititori: intelectuali, meseriaşi şi mulţi ţărani. În afară 
de abonamente, presa ajunge la cititori şi prin mijloacele de difuzare în masă: 
reuniunile de lectură, casinele şi bibliotecile publice. În cadrul acestor societăţi 
se puteau citi foile apărute. Au existat condiţii foarte prielnice pentru un contact 
direct, permanent şi de mare amploare cu presa românească. Acest contact a 
fost profitabil pentru românii din Ungaria de azi, nu numai prin ideile puse în 
circulaţie, ci şi prin limbajul jurnalelor respective.
   Cîţiva dintre românii din Ungaria de azi, nu numai că s-au abonat la aceste 
reviste, ci erau colaboratorii, respectiv redactorii acestora. David Voniga, origi-
nar din Giula, a colaborat la o mulţime de reviste şi ziare. A condus şi redactat: 
„Lumina” (Giula), „Tribuna Nouă”, „Dreptatea”, „Foaia de duminecă”, „Con-
trola”, „Revista preoţilor”, „Luminătorul” şi „Banatul” în Timişoara. A scris şi a 
colaborat la „Biserica şi Şcoala” şi „Tribuna Poporului”. 14 Iosif Ioan Ardelean, 
preotul din Chitighaz a scris pentru „Biserica şi Şcoala”, „Gazeta Poporului”, 
„Amicul familiei” etc. Simion Popovici Desseanu, notar în Giula-Vărşand, apoi 
pretore la Aletea, a publicat în paginile revistei „Biserica şi Şcoala”, „Familia”. 
Isaia B. Bosco, notar adjunct şi poet în Chitighaz, a publicat şi sub pseudoni-
mul Iason Biano în „Biserica şi Şcoala”, „Familia”, „Albina Carpaţilor”. Romul 
Nestor, preotul din Cenadul-Unguresc a fost membrul redacţiei „Revistei Teo-
logice”, organ pentru ştiinţă şi viaţa bisericească apărută din 1907 la Sibiu.29

Fonduri şi fundaţii care au ajutorat tineretul român 
din comitatele Bihor şi Bichiş

Fundaţia „Elena Ghiba Birta”

Elena Ghiba s-a născut la Bichiş în 1801, era fiica preotului Mihai Ghiba de la 
biserica ortodoxă română. Tatăl său de origine macedoromână, mamă-sa Ana 
Neamţu era din Boroşineu. Abia a împlinit 10 ani cînd a rămas orfană. Elena 
şi-a găsit cămin la rudele sale din Pâncota, unde servi mai mulţi ani. Apoi se 
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căsătoreşte cu un meseriaş cu numele Birta. Bărbatul său era sărac şi bolnav. 
Neputînd trăi în Pâncota, se mutară în Arad, nu peste mult aici soţul său a 
decedat. Elena Ghiba din nou ajunge servitoare, intră la un oficiant cameral 
cu numele Emanuil Gogheru, la care a servit 33 de ani. Stăpînul său avea o 
avere însemnată, şi nu avea decît un singur nepot. Răsplată că îl servise timp 
îndelungat – Elena a mai dat ajutor şi în administrarea averii – Gogheru îi atestă 
toată averea. Avea doar datoria să-i dea nepotului 50.000 fl. Aşa Elena Birta 
cea săracă deveni de-o dată înstărită, dispunînd de sute de mii de florini. Fiind 
însă şi dînsa într-o vîrstă mai înaintată, cu un an înainte de moarte, în 1863 îşi 
întocmeşte testamentul la îndemnul lui Ioan Popovici, avocat în Arad. Elena 
Ghiba în 1864 a şi decedat într-un spital din Pesta. În 25 ianuarie 1864 a fost 
înmormîntată în cimitirul „Eternitatea” din Arad.30

 A lăsat o avere considerabilă, două case în Arad şi peste 130.000 fl., din 
care a înfiinţat o fundaţie de burse administrată de un comitet sub preşedinţia 
Episcopului din Arad. De asemenea, în urma dispoziţiilor testamentare, a lăsat 
fonduri bisericilor din Arad, Bichiş, Oradea şi Ineu, precum şi un fond pentru 
mărirea salariului învăţătorului din Bichiş. În afară de aceste fonduri, a separat 
ajutoare filantropice de aproape 4000 fl. pentru săracii din oraşul Arad, pentru 
meseriaşi şi pentru formaţia de pompieri.31

 Elena Ghiba Birta, neuitînd de unde a pornit, intrînd în posesia moştenirii, 
imediat a făcut următorii paşi filantropici şi ajutători: a dat ajutor bănesc pentru 
construirea turnului bisericii din Bichiş; 20 de familii sărace timp de 3 luni au 
fost întreţinute cu pîine; preparanzilor săraci a dăruit 100 fl, etc. În testamentul 
său redactat la 2 iunie 1863, a mai testat ajutoare:

„Bisericii r.cath. din Arad    2000 fl.
Bisericii catedrale române din Arad   4000 fl.
Bisericii g.n.u. din Bichiş    1420 fl.
Şcoalei g.n.u. din Bichiş 
spre îmbunătăţirea plăţii învăţătoreşti   1000 fl.
Bisericii g.n.u. din Oradea mare   1000 fl.
Pentru îmbunătăţirea plăţii cantorului grecesc   500 fl.
Bisericii g.n.u. din Boroşineu    1000 fl.
Bisericii g.n.u. sîrbeşti din Arad     100 fl.
Bisericii augustine din Arad      500 fl.
Bisericii elvetice din Arad     500 fl.
Xenodochiului Aradanu    1000 fl.
Casei săracilor din Arad    1000 fl.
Pentru 12 văduve     1200 fl.
Pentru stipendierea tinerilor români şi greci
de religiune g.n.u.         48.000 fl.”32

Cea mai importantă prevedere a testamentului său este fundaţia care i-a purtat 
numele: „Fundaţia Elena Ghiba Birta”. A avut un capital de 48.000 fl, din a 
cărui interese s-au acordat 12 burse de cîte 200 fl. la studenţi săraci şi cu pur-
tare bună dar lipsiţi de mijloace necesare. Scopul acestui pas e motivat în felul 
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următor: „Luînd în privinţă, cum că institute pentru înaintarea creşterii săracei 
tinerime g.n.u. prea rare sînt, ba în unele împrejurări nici sînguratice institute 
nu sînt; şi din alte institute de după regularea întemeietorilor nu se pot parti-
cipa; iar temeiul de căpetenie a înaintării naţiunilor, şi a bunei stări precum 
spirituale aşa şi materiale, zace în educaţiune şi şcoală: drept aceea eu ca din 
părinte grec şi mamă română născută, pătrunsă de acea oftare, ca la înaintarea 
mai frumosulului viitoriu, culturei spirituale şi înflorirei acestor naţiuni după 
putinţa mea se pot confera, întru acea dulce speranţă cum că aceasta a mea 
faptă va fi urmărită de un salariu efeptu, şi cum că străvechiul meu mormînt 
îl va ţine vrednic de o recunoscătoare privire: bucuros m-am hotărît a înfiinţa 
un aşezămînt sub titula Aşezămîntul Elenei Birta născută Ghiba, din care cauză 
prin acest demînd ca după întreveninda mea moarte: executorul testamentului 
meu, din lăsămîntul meu spre acest scop 48.000 florini v.a. în cassa de păstrat 
din Arad sau Pesta ca aşezămînt veşnic să-l elochedie pe interes.”33  
 Fundaţia a funcţionat din 1877, şi a fost administrată de o comisie compu-
să din 12 membri, 4 preoţi şi mireni sub preşedinţia episcopului Aradului. În 
concursurile prescrise şi publicate, de la concurenţi se cerea să documenteze 
că: sînt de religie ortodoxă, şi de naţionalitate română ori greacă, născuţi în ca-
reva din comitatele Arad, Bihor, Bichiş, Cenad. Din veniturile acestei fundaţii 
urma să se acorde, anual, 12 burse (stipendii) a cîte 200 de florini pentru elevii 
şi studenţii săraci, dar merituoşi, de religie ortodoxă şi de origine greacă sau 
română din judeţele Bihor, Bichiş sau Cenad.34

 În perioada 1877–1905 au primit burse 88 de tineri. Printre aceştia găsim 
şi bursieri din localităţile Ungariei de azi. Pe Emil Coste din Cenadul Unguresc, 
care a terminat în 1896/97 la Academia de drept din Oradea şi pe Gheorghe 
Popovici din Chitighaz, care a terminat tot aici în 1901/1902.35 George Popo-
vici din Bichiş în 1892/93 era student în anul IV la medicina din Cluj şi, pe lîngă 
bursa de 200 fl. primită de la Fundaţia Elena Ghiba Birta, a mai primit 200 fl de 
la Fundaţia Gojdu.36 Fundaţia Elena Ghiba Birta din Arad „a fost o binecuvîntare 
pentru mulţi tineri, care ulterior s-au remarcat în mod deosebit pe plan profesi-
onal, cultural şi social. Dintre aceştia amintim pe următorii: dr. Iustin Ardelean, 
devenit jurist şi redactor de ziar [a fost şi redactorul foii satirico-umoristice 
Vulturul din Oradea – M.B.]; dr. Gheorghe Alexici, care a devenit profesor de 
limba şi literatura română la Academia comercială din Budapesta, precum şi 
al Universităţii de aici; Roman Ciorogariu, devenit profesor şi director al pre-
parandiei din Arad şi apoi Episcop la Oradea; Petru Mladin şi Izidor Bodea 
au devenit medici; Ioan Costa, va deveni profesor la Preparandia din Arad; 
Ioan Petran, va deveni cadru didactic de asemenea în Arad; Sever Ispravnic 
din Curtici, va deveni avocat în Arad; Procopie Givulescu, va deveni preot în 
Curtici şi protopop în Radna; Nicolae Mihulin, care va deveni profesor la Arad; 
Şiclovan Nicolae din Arad, va deveni inginer în Arad, precum şi mulţi alţii.”37

 Conform dorinţei fondatoarei, după terminarea studiilor, fiecare bursier al 
fundaţiei, cu o sumă de 25 fl. contribuia la mărirea capitalului. Suma fundaţiei 
în 1913 era 154.469 coroane38; în 1915 fundaţia dispunea de 159.513 coroa-
ne39; în 1921 suma era 160.024 coroane.40 
 Bursierii proveneau din familii cu venituri modeste (ţărani, învăţători, me-
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seriaşi, preoţi, funcţionari etc). Unii au fost orfani. În urma absolvirii şcolilor, 
mulţi au devenit medici, jurişti, preoţi, profesori, arhitecţi, învăţători etc. Mulţi 
dintre ei au devenit personalităţi marcante ale vieţii naţional-culturale româ-
neşti din Ungaria.

Fundaţia „Teodor Papp”

Despre intenţia lui Teodor Papp de a constitui o fundaţie se scrie în presa 
vremii, noi cităm o relatare publicată în 1884 de către preotul din Giula, Iosif 
Bejan, în revista Luminătorul:
 „Prea stimate dle redactor! Vă rog respectuos, să binevoiţi a comunica în 
coloanele preţuitului ziar, ce-l redactaţi următoarea ştire îmbucurătoare.
 Poporul nostru român gr.or. din Giula-română (comitatul Bichişului) în 28 
mai a.c. a a vut o zi de adevărată bucurie şi mîngîiere sufletească. În ziua 
memorată adecă ţinîndu-se în comuna noastră sinod parohial extraordinar, 
pentru consultare în meritul renovării, care se afla în stare de tot slabă, în acel 
sinod a participat şi magnificul domn Teodor Papp din Lugoj, proprietar mare 
de Checheş şi Jabar, care cu ocaziunea sărbătorilor pogorîrii Duhului sfînt, 
tocmai se afla aici în Giula, în locul naşterii sale, la sora domniei sale Ecaterina 
Papp măritată Paul Ştir, şi înţelegînd despre intenţiunea sinodului parohial de 
a-şi renova biserica, apoi fiindu-i cunoscută starea mizeră a bisericei, care nu 
dispune de necesarele mijloace băneşti, recerute la întreprinderea renovării, 
– a binevoit a oferi din partea sa 200 fl. Din partea ilustrei sale doamne con-
soarte Ofelia născută Popovici 200 fl şi din partea soacrei sale a preastimatei 
doamne Carolina Popovici 100 fl. De tot 500 fl.v.a. care sumă numitul domn 
proprietar a declarat naintea sinodului nostru parohial că după ce comuna va 
întreprinde renovarea bisericii, deloc o va solvi însuşi din al său, şi o va depune 
la dispoziţiunea comunei noastre bisericeşti.
 Zelosul şi nobilul domn proprietar nu se opri numai la acest ofert marini-
mos, ci prin vorbire adînc pătrunzătoare manifestîndu-şi însufleţirea de dorul 
sacru, ca să-şi vadă neamul său românesc progresind în învăţătură, care singura 
e condiţiunea de viaţă a unui popor şi care e foarte de lipsă astăzi şi poporul 
nostru românesc, a binevoit graţios a ne promite că în viitor ne va cumpăra pe 
spesele sale o casă pentru înfiinţarea unei şcoale de fete şi precum şcoala aşa şi 
învăţătoarea o va susţine din propriele sale mijloace banali; apoi unor bărbaţi 
fruntaşi de aici a şi concrezut ca să caute atare localitate, deci casă corespun-
zătoare scopului indegetat. – A fost de tot emoţionătoare vorbirea adresată 
cătră popor: ca să îmbrăţişeze învăţătura îndemnînd pe părinţi ca să-şi trimită 
băieţii regulat la şcoală şi să-i înveţe în tot ce e bun, nobil şi folositor, arătînd că 
numai astfel vom putea ţinea concurenţa cu diferitele popoare conlocuitoare 
şi că numai astfel adecă prin învăţătură cîştigată în şcoală ne vom putea susţine 
limba şi naţionalitatea.
 Bucuria şi surprinderea credincioşilor noştri pentru aceste oferte generoase 
era fără margini; dar iară peste culme cînd mai auziră din gura  ilustrului şi 
marelui domn proprietar, că toată averea sa – după moarte – o va lăsa ca o 
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fundaţiune culturală pentru credincioşii români gr.or. din comitatul Bichişului, 
din a căreia binefacere în prima linie vor să se împărţească tinerii talentaţi din 
comuna noastră.
 Pentru aceste oferte şi promisiuni generoase, sinodul nostru parohial numai 
decît îşi exprimă adînc simţita sa mulţămită şi gratitudine faţă de marele domn 
proprietar şi faţă de ilustra sa doamnă consoartă, urîndu-le viaţă îndelungată şi 
deplină sănătate.
 Dar astfel de fapte marinimoase, măreţe şi plăcute lui Dumnezeu şi oa-
menilor, merită să vină la cunoştinţă generală în toată lumea, pe unde numai 
există o suflare românească.
 Deci suscrisul, în numele întregului nostru popor de aici, mă simt ferice a 
exprima şi pe calea jurnalisticei cea mai profundă mulţămită şi recunoştinţă 
publică atît magnificului domn marelui proprietar Teodor Papp cît şi ilustrei 
sale doamne consoartă Ofelia născută Popovici, pentru ofertele marinimoase 
ce le-au făcut bisericii şi poporului nostru din adevărata evlavie, zel, credinţă şi 
iubire creştinească către cele sfinte. Prin astfel de jertfe aduse pe altarul bisericii 
şi naţiunei, ilustrele lor nume vor fi nemuritoare şi vor fi adînc tipărite în inime-
le tuturor credincioşilor din generaţiune în generaţiune. Cînd dau expresiune 
acestei mulţămite publice, totodată implor provedinţia divină, ca generoşilor şi 
marinimoşilor binefăcători să le lungească firul vieţii la mulţi ani fericiţi, spre fala 
noastră şi spre promovarea cauzelor noastre cultural-naţionale.
 Deie cerul ca astfel de fapte marinimoase, demne de toată lauda şi re-
cunoştinţa să afle îndemn în inimele tuturor familiilor şi indivizilor favoriţi de 
soartă cu stare materială binecuvîntată.
  Ca de încheiere mai observ, că lăudatul domn proprietar înainte de depăr-
tarea sa de aici, a cercetat şi şcoala noastră, unde aflînd 82 de şcolari prezenţi 
şi îndemnîndu-i părinteşete ca să iubească învăţătura şi să cerceteze regulat 
şcoala, tuturor şcolarilor le-a donat cîte o sumă de bani. Fie-i spre laudă gene-
rală! În numele întregului popor:
                                                                                                  Iosif Beşan m.p.
                                                                                                     Paroh gr.or.”41

Cine a fost acest mare proprietar? Teodor Papp s-a născut la Giula la 24 fe-
bruarie 1822. Şcolile elementare le termină la şcoala română din Giula, apoi 
îşi continuă studiile la Preparandia din Arad. Ajunge la Budapesta pentru a 
întreprinde studii juridice. Între anii 1842-1850 a stat în capitala ungară, în 
acest timp a fost cantorul bisericii greco-româneşti de aici. Aici a legat prietenii 
cu mai mulţi discipoli, era bun prieten cu Vincenţiu Babeş. După revoluţia din 
1848 Teodor Papp ajunge în Beiuş, apoi în Lugoj. Ca ascultant la tribunalul din 
Lugoj a activat pînă în 1856. Părăsindu-şi postul a început activitate de afaceri 
economice. S-a îmbogăţit binişor, aşa în 1869 a cumpărat la licitaţie publică 
dominiul Kékes în comitatul Timişorii. În Lugoj şi-a cumpărat patru case. În 
1865 prima soţie i-a răposat, în 1870 s-a recăsătorit cu Ofelia Popovici.
       Cum era moda timpului, Teodor Papp, ca om înstărit, a ajutorat cu donaţii 
cultura românească. A dat stipendii unor jurişti talentaţi, a ajutorat mai multe 
biserici şi şcoli. În 1884 a dat 500 fl bisericii din Giula-oraşul mare românesc. 
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Era membru fondator a mai multor asociaţii culturale. Teodor Papp s-a stins 
din viaţă la Lugoj în 1887, în 1902 a fost exhumat şi a fost pus la odihnă veşnică 
în cimitirul ortodox din Giula.
 Prin testamentul său dispune despre înfiinţarea unei fundaţii de burse in-
titulată „Fundaţia lui Teodor Papp”, care să fie încredinţată spre administra-
re Consistoriului ortodox din Arad. Averea fundaţiei se compunea din bunuri 
mobile şi imobile, a constat din mai multe case, pămînt şi suma de 70.000 fl. 
Fundaţia a ajutorat elevii şi studenţii români din Giula. Scopul „Fundaţiei lui 
Teodor Papp” este ca din venitul curat anual a tuturor averilor sale să se împar-
tă stipendii anuale tinerilor greco-orientali români din Giula, care sînt săraci, 
lipsiţi de mijloacele materiale şi studiază la atare gimnaziu, academie ori uni-
versitate în Ungaria ori în străinătate. În primul rînd vor fi preferate neamurile 
lui Teodor Papp. Un stipendiu nu putea trece peste 400 fl. Pe lîngă rudenii, 
au fost favorizaţi descendenţii lui Atanasie Marian Marienescu, jude la tabla 
regească din Budapesta, etnograf bine cunoscut, şi ai avocatului Ioan Nedelcu 
din Lugoj.
 Din această fundaţie au beneficiat mulţi tineri. Aici amintim cîteva nume a 
acelori giulani care au fost bursierii acestei fundaţii: Mihai Mărcuş, Alexe Laţcu, 
Iustin Német, Ioan Chereşlădan, Constantin Illovici, Hortensia Raţ etc.
 Teodor Papp, pe lîngă fundaţie, a lăsat bisericii şi şcolii greco-orientale din 
Giula 80 fl care se distribuie anual. Tot 80 fl anuali a lăsat corului vocal român 
din Giula. A mai lăsat prin testament 200 fl familiei Ioan Mărcuş, învăţătorul 
român din Giula. 
 Cu ajutorul „Fundaţiei lui Teodor Papp” mulţi români din Giula şi-a putut 
împlini visul în ce priveşte studiile superioare.42

Fundaţia lui Petru Ţegle
 
Petru Ţegle s-a născut în 1856 la Apateu din familie de ţărani. Studiile gim-
naziale şi juridice le-a făcut în Oradea. Aici a beneficiat de două fundaţii, a 
primit bursă de la „Fundaţia Gojdu” şi a mai primit ajutor din partea „Fundaţiei 
Nicolae Jiga”. În 1892 la universitatea din Budapesta şi-a obţinut doctoratul. 
Practica avocaţială a făcut-o la Emanuil Ungureanu în Timişoara. Mai tîrziu şi 
el şi-a deschis o cancelarie avocaţială, devenind avocat renumit în oraş şi în 
satele din împrejur.
 Petru Ţegle şi-a respectat neamul şi cultura sa, a devenit un filantrop renu-
mit. A ajutorat multe întreprinderi culturale. A finanţat revistele române din Ti-
mişoara (cele mai multe au fost redactate de David Voniga originar din Giula). 
A fost membru fondator a mai multor asociaţii culturale.
 Petru Ţegle a avut o boală gravă de inimă, văzînd asta în luna iunie 1910 
şi-a făcut testamentul, şi în 26 decembrie a şi decedat.
 A lăsat 20.000 coroane celor doi fraţi ai săi din Apateu. Parohiei din Apateu 
a donat 2.600 cor, tot atît parohiei din Fabricul-Timişoara. Din restul averii 
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sale, ce făcea circa 130.000 coroane, a întemeiat o Fundaţie de a ajutora şcoli-
le române confesionale ortodoxe din comitatul Bihorului şi a Timişorii, şi pen-
tru a da burse pentru acei tineri care voiau să studieze dreptul la Budapesta.43

 
Fonduri, fundaţii şcolare şi bisericeşti locale

Pe lîngă constituirea fundaţiilor mari şi mai însemnate, existau mai multe fun-
daţii cu sume mai modeste şi fonduri băneşti menite să sprijine şcoala, biserica 
şi cultura românilor din Ungaria. 
 Mihai Benei (director al şcolilor naţionale) în 1808, împreună cu canonicii 
Iosif Silaghi şi Simeon Bran, constituie o fundaţie de 300 fl pentru ajutorarea 
învăţătorului român din Leta-Mare.
 În Chitighaz contele Coloman Almássy din anul 1858 dă ajutoare financia-
re. A iniţiat patru fundaţiuni, una de 1.785 fl, dintre ale cărei camete se ajutora 
preoţimea română şi învăţătorul român din loc. În 1870 a fondat una cu o 
sumă de 500 fl pentru îmbrăcămintea a 6 şcolari săraci, a treia fundaţiune era 
de 1.000 fl pentru ajutorarea a 10 săraci care nu sînt în stare a cerşi; a patra 
avea un capital de 600 fl, a cărei scop a fost sprijinirea a 10 familii decăzute 
prin vreo nenorocire la neputinţă şi sărăcie.44

 În 1878 în Chitighaz existau trei fundaţii, una preoţească şi două şcolare. 
 În parohia din Ciaba e existat o fundaţie şcolară, avînd un capital iniţial de 
110 fl. Iar la sfîrşitul anului 1877 un capital de 3.000 fl.
 În parohia Bichiş au existat cinci fundaţii, una cantorală, două preoţeşti, 
una învăţătorească şi una şcolară. 
 În parohia Giula au existat la sfîrşitul anului 1877 trei fundaţii şcolare avînd 
un capital total de 2700 fl.45 
 În 1881 la Jaca, Ioan Pintea senior, pentru promovarea învăţămîntului po-
poral, constituie o fundaţiune şcolară de 1000 fl, a cărei interese sînt menite 
pentru acoperirea salariului învăţătoresc de la şcoala ortodoxă din Jaca. 
 În 1882 Ana Mocan, văduva lui Teodor Rusu din Otlaca, a donat pe seama 
fondului şcolar de acolo o casă şi un pătrariu de pămînt extravilan.
 Conteasa Petronella Csáky, fosta soţie a contelui Antoniu Vicenţiu Csáky, 
prin testamentul său datat în Sopron 18 iunie 1854, a lăsat 1.500 fl pentru 
înfiinţarea unei fundaţii pentru şcoala greco-orientală română din Apateu. 
Fundaţia a fost administrată de epitropia bisericii ortodoxe din loc. În actele 
fundaţionale se preciza ca din venitele de interese a capitalului fundaţional, cu 
prilejul examenului final ce se ţine în fiecare an în şcoala poporală confesională 
din Apateu să se împartă 4 premii de 15 fl, acelor elevi şi eleve care au avut 
rezultate mai bune în diferite domenii. Fundaţia mai procura manuale şi alte 
cărţi, mape şi alte recvizite şcolare. Pe la sfîrşitul anilor 1890, din păcate, co-
mitetul parohial a încălcat statutul fundaţiei ceea ce a determinat transferarea 
administraţiei fondului pe seama inspectorului Toma Păcală.46

 În 1885, a funcţionat o fundaţie la Crîstor, cu un venit anual de 80 fl.
  În 1881, baronul Simeon Sina a oferit 1000 fl. la Micherechi, fără să cunoaş-
tem detaliile fundaţiei.

47  
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 În 1888, Pavel Ştiru cu soţia sa Ecaterina Papp (sora fondatorului Teodor 
Papp) au dăruit pentru zugrăvirea bisericii Giula-oraşul mare românesc 1000 fl, 
iar în anul 1900, pe cheltuiala lor s-a construit aici o şcoală nouă. În Biserica şi 
Şcoala din 1900, nr. 41  se relatează despre acest act în felul următor: „Pavel 
Ştiru, fruntaş din comuna Giula cu spesele sale proprii din temelie a edificat o 
şcoală nouă în Giula-maghiară, care şcoală în 24 sept. v.a.c. s-a şi sfinţit. A fost 
o bucurie de obşte la care ne alăturăm şi noi, urîndu-i: Să trăiască!”
 Ioan Santai (1823–1898), notarul din Micherechi, a fost o personalitate 
de seamă în viaţa satului. S-a născut la Repsig. După terminarea dreptului 
şi-a început cariera în Galşa ca notar adjunct. În 1846 s-a dus la Budapesta 
ca jurator la tabla regească. Cu mişcările din 1848 a părăsit capitala, a ocupat 
postul de notar în comuna Ant, de unde apoi, la 23 aprilie 1852 devine notar 
în Micherechi. Ca om cu vederi mai largi a ajutorat activităţile culturale. În 
1862, alături de parohul din loc Alexandru Rocsin, devine membru al Asocia-
ţiei arădene. 46 de ani a servit la Micherechi, în această perioadă a prosperat 
şcoala şi biserica. Trei generaţii de preoţi au slujit în perioada amintită. Ioan 
Santai, înainte de moarte, a dăruit pentru biserică 100 fl, sumă care s-a predat 
epitropiei parohiale pentru a se adăuga la fundaţiunea constituită de răposata 
sa soţie Tecla Fruşa (o descendentă din familia episcopului din Arad, Gherasim 
Raţ), care era administrată sub denumirea „Fundaţiunea Ioan Santai şi soţia sa 
Tecla Fruşa”.48

 Tot în 1898, Floarea Ţiţ din Darvaş a înfiinţat o fundaţiune bisericească, 
a donat un complex de 11 iugăre de pămînt comunei bisericeşti de acolo cu 
scopul ca din venitul acelui pămînt să se întregească dotaţiunea învăţătorului 
de la şcoala confesională gr.or. română din loc.49

 Ştefan Rusu (1857–1941) din Otlaca, marele ctitor şi mecenat al românilor 
din Otlaca-Pustă, decenii de-a rîndul a ajutorat şcolarii săraci cu haine, şi a 
cumpărat pentru ei manuale. Şcoala din Otlaca-Pustă şi-a deschis porţile în 
1898 prin contribuţia lui. A mai ridicat un edificiu, a dat 34 iugăre de pămînt 
ca din venitul acestuia să se susţină un preot-învăţător. Ştefan Rusu cu soţia 
sa Zenobia Drăgan a zidit pe spesele proprii o biserică în Otlaca-Pustă, o casă 
parohială şi au mai dăruit 25 iugăre de pămînt arător.
 Exista Fondul cultural al diecezei Aradului, care avea menirea de a salva 
şcolile române confesionale în comune, unde din pricina sărăciei era absolut 
cu neputinţă a le susţine în condiţiile impuse de articolul de lege XXVII din 
1907 (Lex Apponyi). La acest fond, Iosif Gall din Budapesta, fost deputat parla-
mentar, membru în casa magnaţilor, a contribuit cu suma de 10.000 coroane.
Au mai dăruit pentru acest fond spre ex.:

 Emil Babeş, avocat în Budapesta  200 cor.
 Victor Popovici, preot în Ciaba  100 cor.
 Gheorghe Sidu, proprietar în Bpesta 300 cor.
 Gherasim Raţ, consilier ministerial Bp.  25 cor.
 Andrei Bogdanov, epitrop Ciaba   50 cor.
 Ilie Voniga, econom Giula    50 cor.
 Iuliu Chirilescu din Chitighaz   50 cor.50
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Precum vedem, rolul fundaţiilor şi a donaţiilor a fost hotărîtor în formarea cul-
turii şi intelectualităţii române din Ungaria. Au activat mai multe fundaţii, atît la 
nivel de parohie cît şi la nivel central. Unele au fost înfiinţate de către întreaga 
parohie iar altele de persoane anume, care şi-au pus întreaga avere în scopul 
propăşirii culturale. Importanţa fundaţiilor a fost mare, mai ales pînă în 1918, 
căci ele au oferit posibilitatea unei selecţionări pe criterii judicioase şi echita-
bile a elementelor române, dotate şi formarea lor la cele mai înalte instituţii de 
cultură. Din partea statului nu s-a dat ajutor pentru întreţinerea instituţiilor de 
învăţămînt şi a bisericilor, aşa totul a depins de păturile române mai înstărite cu 
simţămînt nobil şi binevoitor faţă de cultura şi limba română.           

Colecte şi donaţii

Pe baza studierii documentelor din arhive şi din presă, românii din localităţile 
noastre în a doua jumătate al secolului al XIX-lea au făcut colecte, suprasolviri, 
donaţii, pentru următoarele societăţi, instituţii, acţiuni culturale-caritative, şi 
anume:
– Edificarea Institutului teologic-pedagogic greco-oriental din Arad
– Acţiunile culturale şi ajutorare ale ASTREI
– Susţinerea scopurilor culturale, şcolare a Asociaţiei naţionale din Arad
– Reuniunea femeilor din Arad şi provincie, care avea ca scop edificarea şcolii 

de fete la Arad
– Pentru acţiunile, manifestările Reuniunilor de învăţători din Arad şi Oradea
– Pentru scopurile Societăţii pentru fond de teatru român, constituit la Pesta 

din iniţiativa lui Iosif Vulcan
– Contribuirea cu colecte la ridicarea monumentelor lui Eminescu, Avram Ian-

cu şi Iustin Popfiu
– Constituirea Societăţii „Caritatea” pentru ajutorarea învăţăceilor săraci din 

Arad (la constituire era prezent Romul Nestor (preot în Cenadul Unguresc) şi 
David Voniga (Giula)

– Ajutorarea Societăţii studenţilor români din Pesta „Petru Maior”
– Contribuirea financiară pentru Fondul cultural al diecezei Aradului, care avea 

menirea de a salva şcolile confesionale române ajunse în pericol
– Ajutorarea Reuniunei de cîntări „Hilaria” din Oaradea
– Susţinerea fundaţiilor bisericeşti şi şcolare din localităţile noastre, renovări de 

biserici şi lăcaşe de învăţămînt, ajutorarea bibliotecilor şcolare
– Ajutorarea Societăţilor de lectură a gimnaziştilor români din Arad, Oradea, 

Beiuş, Lugoj, Bichiş, Szarvas, Seghedin, Kecskemét

Concluzii

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, acţiunile de organizare a intelectu-
alităţii române din Bihor şi Crişana se amplifică, devenind tot mai frecvente 
constituirea de asociaţii şi reuniuni cu scop profesional, cultural sau de întraju-
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toare. În general erau organizaţii constituite pe baze zonale sau confesionale, 
dar scopul lor mărturisit era de a cuprinde şi atrage cît mai mulţi membri şi 
simpatizanţi în acţiuni comune pentru apărarea intereselor şi a drepturilor greu 
cucerite. 
 Rolul pe care filantropii şi mecenaţii l-au jucat în cultura naţioanlă a români-
lor din Ungara este de o mare importanţă. Îndepărtaţi în permanenţă de la viaţa 
publică de către aristocraţia austro-ungară, românii din Ungaria şi Transilvania 
au fost nevoiţi să-şi creeze instituţii culturale specifice modulului lor de viaţă. În 
acelaşi timp, aşezămintele culturale, ca formă modernă de educare, constituie 
o şcoală naţională accesibilă maselor, aici îşi găsesc refugiu, învaţă patriotismul, 
mijloacele de cultivare spirituală, îşi recapătă încrederea în forţele proprii.
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MEDICI ŞI FARMACIŞTI ROMÂNI DIN BUDAPESTA
 ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

Faţă de secolul al XVIII-lea, privind centrele universitare frecventate de români, 
în secolul al XIX-lea, un rol tot mai important îl au oraşele ungare Pesta şi Buda. 
Rolul lor este legat de transferarea vechii Universităţi din Nagyszombat la Buda 
în 1777. Ulterior, în 1784, va fi mutată la Pesta.
 În deceniile care au urmat mutării Facultăţii de Medicină din Nagyszombat 
în capitala Ungariei, ea a cunoscut o perioadă de dezvoltare, care, în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, a culminat într-o etapă de înflorire, marcată 
prin profesori renumiţi.
 Deşi Facultatea de Medicină din Viena avea un renume mare şi atrăgea ti-
neretul studios din toate colţurile Imperiului Austriac, cea din capitala Ungariei 
a fost de asemenea un important centru pentru pregătirea cadrelor de medici, 
nu numai pentru Ungaria şi Transilvania, dar şi pentru ţările învecinate, printre 
care figurau Moldova şi Muntenia.
 Capitala Ungariei, însemnat centru medical spitalicesc şi de învăţămînt me-
dical, a stîrnit admiraţia boierului Dinicu Golescu, care la începutul secolului 
al XIX-lea a vizitat Pesta. În cartea sa, Însemnare a călătoriei mele, apărută în 
1826 la Tipografia din Buda, scrie despre aspectele culturale şi de învăţămînt 
din viaţa capitalei maghiare. „Oraş al Ungariei, frumos şi vrednic de vedere, 
pentru mulţimea lucrurilor ce are spre învăţătura oamenilor, podoaba oraşului 
şi odihna norodului. Are zidiri foarte mari spre întrebuinţarea şcoalelor, unde 
poate cine ca voi să asculte tot cursul a tuturor învăţăturilor, cum şi a dohtoriei. 
Odăi cu bucăţi despărţite din trupul omului în multe feliurimi tăiate, şi aceste 
toate făcute de ceară întocmai şi fără de nici o deosebire din cele adevărate; 
cum şi copii adevăraţi, în vase mari de sticlă puşi în spirturi, care s-au născut 
pociţi şi alţii cîte doi lipiţi, şi alte multe asemenea, toate pentru învăţătura doh-
toriei.”1 Aceste rînduri arată că Golescu a rămas profund impresionat de cele 
văzute cu ocazia vizitării colecţiilor anatomice şi anatopatologice ale Facultăţii 
de Medicină din Pesta şi nu uită să semnaleze că Pesta „are un aşa mare venit  
pentru învăţătură, încît nu numai nici în vis nu l-au văzut ai noştri, ci de multe 
ori stăpînitorii au stricat şi acele mici şcoale, dinadins ca să nu să deştepte no-
rodul, şi dintr-acele puţine venituri iarăş au luat, şi l(e)-au întrebuinţat în alte 
lucruri nu spre folosul Patriei.”2

 În ultimii ani ai secolului XVIII şi în primele decenii ale secolului XIX o parte 
a tineretului român dornic de studii înalte, dedicîndu-se celor medicale, a frec-
ventat cursurile Facultăţii de Medicină din Pesta, unde fie că şi-a făcut studiile 
medicale parţial, continuîndu-le apoi la alte facultăţi (mai ales la Viena), fie că 
le-a terminat, obţinînd diploma de doctor la Pesta. Printre aceştia au fost Ghe-
orghe Constatntin Roja, Gheorghe Vasile Ciocîrlan, Simion Ramonţai,Constantin 
Vîrnav, Ioan Szebeni-Sibineanu, Athanasie Şandor, Pavel Vasici-Ungureanu  şi 
alţii. Unii dintre ei au jucat mai tîrziu un rol de seamă în dezvoltarea culturii 
româneşti şi în special în domeniul medical.3
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În prima jumătate a secolului al XIX-lea şi-a desfăşurat activitatea medicală şi 
culturală GHEORGHE CONSTANTIN ROJA. Deşi în anumite împrejurări iscă-
lea Valachus Moscopolitanus, el era originar din Bitolia, unde se născuse la anul 
1786. Venise de mic la Timişoara în vîrstă de numai opt ani, unde fu crescut 
de un unchi al său, comerciant în acel oraş. Asupra studiilor sale secundare 
nu se cunoaşte nimic precis. A studiat medicina la Pesta, continuîndu-şi apoi 
studiile la Vinea, unde a fost promovat doctor în medicină în 1812. După ce 
îşi ia doctoratul la Viena, se reîntoarce în capitala ungară şi devine medic la 
spitalul Universităţii din Pesta. Roja s-a arătat mai puţin preocupat să publice 
în specialitatea pentru care se pregătise, în schimb, încă de pe vremea cînd era 
student, a scris o lucrare în limbile greacă şi germană în care dezbate problema 
aromână din punct de vedere istoric şi filologic. El este primul dintre macedo-
români, care a încercat să pună în circulaţie lucrări în legătură cu trecutul şi 
graiul celor de un neam cu dînsul.
 Student fiind la Facultatea de Medicină din Pesta, la numai 22 de ani, el 
publică aici în 1808 cartea Cercetări asupra românilor sau aşa-numiţilor vlahi 
care locuiesc dincolo de Dunăre. Intenţia sa era „să ofer mai ales aromânilor 
înşişi o scriere pentru ca, atît cît îmi stă în putinţă, să fac să se vadă ce era acest 
popor odinioară şi ce este el astăzi.” Roja ţine seama de mîndria naţională a 
cititorilor: „Unora li se va părea poate şocant: de ce şi text grecesc? Pentru ca 
să putem fi înţeleşi de naţionaliştii din Ungaria, de cei din Turcia şi din ţările 
învecinate, în sfîrşit de toţi ceilalţi. În limba română nu, însă nu din neputinţă, 
ci pentru că vreau să fac serviciu nu numai aromânilor, ci şi tuturor celorlalţi, 
care nu înţeleg şi citesc decît greaca comună”.4 Autorul insistă asupra roma-
nizării tracilor, asupra trecutului medieval al românilor şi dă informaţii asupra 
vieţii culturale a Moscopolei în secolul al XVIII-lea.5 Ceea ce preocupă în mod 
particular pe scriitor este originea aromânilor, pe care îi socoteşte a fi traci ro-
manizaţi, fapt care îl face să afirme că prima patrie a limbii române este Tracia. 
În ceea ce priveşte vocabularul limbii române, el socoteşte că mai mult de ju-
mătate din cuvintele ce îl compun sînt de origine latină, iar multe din celelalte, 
cum ar fi casă, cămeaşă, foc, sînt împrumutate din italiană.6

 Opera scrisă în limba germană şi greacă se întinde pe 160 de pagini. La sfîr-
şitul lucrării sale, Roja anexează o listă a prenumeranţilor aromâni din Austria, 
Ungaria, România şi Bulgaria, din care se vede cît de numeroase erau familiile 
macedoromâne aşezate în vechea Monarhie Austro-Ungară. Multe nume de 
familii ne sînt cunoscute, ca: Dumitru Vulpe (Pesta) p. 150; Gheorghe Vulpe 
p. 157.; Anasta şi Vreta Keptinaru (Pesta) p. 150.; Alexandru Liepura (Pesta) 
p. 150.; Zisi N. Liepuriciu (Viena) p.156.; Vasili Pescaru (Miskolc) p.153.; Spi-
ridon Capmare (Feldioara) p. 154.; Anastas Nicăruş (Viena) p. 156.; „familia 
Nicăruş (pronunţat şi Nicuruş) există şi azi în Bitolia. Numele este un derivat 
diminutiv de la Nicoară cu suf.-uş, ceeace dovedeşte că, alături de Nicola, 
nume mai nou, a existat şi la Aromâni forma veche Nicoară, care se găseşte şi 
la Dacoromâni.”7  În afară de aceştia, între prenumeranţi mai găsim numele 
lui Nicola Pilta (Pesta), Atanas Dada, Mihai Stană şi Atanas Steană (Viena) p. 
156.; Gheorghe Cuişoru etc. Numele familiei Şaguna apare cu pronunţare 
aromânească: Şăgune în: Gheorghi Dimitri Şăgune, Vreta N. Şăgune, 
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Gheorghi Vreta Şăgune, Ioan Şăgune, Naum Şăgune, toţi din Miskolc, p. 153.8 
 În 1809, la vîrsta de 23 de ani, Roja tipăreşte la Buda lucrarea intitulată 
Măestria ghiovăsirii [citirii] româneşti cu litere latineşti, care sînt literele Româ-
nilor ceale vechi. Autorul militează pentru crearea unei limbi române unitare, 
care să cuprindă elemente atît din dacoromână cît şi din macedoromână, scri-
să cu litere latine. Pentru atingerea acestui scop, autorul îşi începe lucrarea 
cu o prefaţă, Cuvînt către Români, care cuprinde 23 de pagini. Roja vroia, în 
primul rînd, să demonstreze că graiul aromânilor reprezintă un dialect al limbii 
române, astfel el dă o definiţie a limbii.
 După publicarea gramaticei lui Şincai şi lucrărilor lui Roja, învăţaţii străini 
de atunci începuseră să se intereseze tot mai mult de studiul limbii române.9 

 Ambele lucrări denotă pregătirea temeinică a lui Roja în domeniul istoriei, 
etnologiei şi lingvisticii, orizontul său cultural larg şi dorinţa lui de a fi de folos 
poporului său prin lămurirea unor chestiuni care îl preocupaseră. În această 
privinţă, străduinţele doctorului Roja se apropie de acelea ale unui alt tînăr 
medicinist român din Pesta, Pavel Vasici, de origine bănăţean, care, cu două 
decenii după Roja, va dărui culturii româneşti primele sale lucrări medicale de 
popularizare.

PAVEL VASICI  după studii primare şi secundare la Timişoara, Seghedin şi Ora-
dea a urmat Facultatea de Medicină din Pesta între 1827 şi 1832. A fost unul 
din primii doctori români în medicină. Încă în timpul studenţiei publică la 
Tipografia din Buda lucrări de răspîndire a cunoştinţelor medicale: Antropolo-
ghia sau scurtă cunoştinţă despre om şi despre însuşirile sale (1830), Dietetica 
sau învăţătura a păstra întreaga sănătate, a domoli boalele, a se feri de primej-
dia morţii şi a se mîntui dintr-însa (1831). Anul 1831, în care termina cursurile 
facultăţii, îi oferă întîiul prilej de a lua contact direct cu masele de ţărani ce 
trăiau în mizerie, fiind trimis în comitatul Maramureş, unde izbucnise holera. 
Timp de zece săptămîni s-a dedicat îngrijirii şi salvării bolnavilor, cîştigînd, prin 
devotamentul şi înţelegerea de care a dat dovadă, un mare prestigiu. Revenit 
la Pesta, îşi dă examenul de doctorat, susţinînd în 4 august 1832 teza Diserta-
tio inauguralis medica de peste orientali, tradusă în româneşte şi publicată cu 
titlul Cuvîntare încununătoare medicească despre ciuma răsăritului. Ca doctor 
în medicină, obstetrică şi chirurgie se întoarce la sfîrşitul lunii august 1832 în 
oraşul natal, Timişoara, începînd să profeseze medicina.
 În Antropologhia Vasici expune, conform prelegerilor profesorului său S. 
Schordann, cunoştinţele timpului referitoare la structura şi funcţiile organismu-
lui omenesc. Volumul este important prin faptul că tînărul student îşi aducea, 
pe urmele doctorului Vasile Popp, contribuţia la crearea terminologiei ştiinţi-
fice medicale autohtone. Antropologhia este primul manual de anatomie, fizi-
ologie şi psihologie scris în lima română. Începînd cu această lucrare, sesizăm 
nota particulară a scrisului lui Vasici: amprenta filozofică şi finalitatea lui eti-
co-morală. Omul armonios dezvoltat, sănătos trupeşte şi sufleteşte, echilibrat 
şi moral, este idealul pentru care va milita întreaga lui viaţă Pavel Vasici. La 
această carte s-au abonat români din Giula, Pesta, Buda şi Otlaca.
 Cunoştinţe medicale, igienice şi biologice cuprinde şi Dietetica, scrisă la în-
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demnul şi cu cheltuiala episcopului Samuil Vulcan. Medicul iluminist combate 
superstiţiile, credinţele deşarte, vrăjitoriile, şarlatanismul.
 În anii 1845–1846, Vasici a publicat alte două lucrări: Macrobiotica sau 
măiestria de a lungi viaţa (1844–1845) şi Neputinţa şi a ei totală vindecare cu 
mijloace simple, cercate prin experienţă şi aprobate de mulţi pătimaşi (1846). 
Traducerea sa, Macrobiotica, după iluministul german Chr. Hufeland, foarte 
răspîndită, se remarcă prin încercarea de a îmbogăţi terminologia ştiinţifică 
românească cu termeni din vorbirea populară. Şi această carte a sa a fost popu-
lară în rîndul cititorilor. Amintim aici că la Pesta, cunoscutul Gheorghe Pomuţ 
(născut la Giula) care funcţiona ca avocat, a făcut colecta prenumeranţilor la 
Macrobiotica. Printre abonaţi îi găsim pe Emanuil Gojdu, Gheorghe Grabovs-
ky, Ioan Mutovsky, Atanasie Grabovsky.10

 După întoarcerea de la Pesta, din 1836 pînă în 1850, Pavel Vasici a fost 
directorul carantinei de la Timiş, funcţie care i-a înlesnit, la 1848, sprijinirea 
revoluţionarilor munteni şi moldoveni care se refugiau în Transilvania. Prieten 
cu G. Bariţiu şi T. Cipariu, a împărtăşit ideile lor reformatoare, naţionale şi 
social-culturale, susţinîndu-le printr-o îndelungată şi variată colaborare la pu-
blicaţiile româneşti din Ardeal. Din 1842 este membru al Societăţii literare din 
Bucureşti, iar din anul următor, membru corespondent al Societăţii de medici şi 
naturalişti din Iaşi. Ales deputat în Dietă, se stabileşte la Sibiu, apoi la Cluj, pînă 
în 1869, cînd se retrage la Timişoara. Meritele sale ştiinţifice sînt recunoscute 
spre sfîrşitul vieţii, cînd este ales membru al Academiei Române (1879). Vasici 
a desfăşurat şi o întinsă activitate pedagogică, în calitate de referent şcolar şi 
sanitar şi, apoi, de consilier al şcolilor ortodoxe, la ridicarea nivelului de pre-
dare în şcolile româneşti din Banat şi Transilvania. În sprijinul învăţămîntului, 
a publicat numeroase articole în Amicul şcoalei (1860–1865) şi a editat revista 
Higiena şi şcoala (1876–1880). Vasici a colaborat asiduu la revistele Foaia lite-
rară, Foaie pentru minte, inimă şi literatură şi la gazeta Telegraful român, al cărei 
redactor a fost între 1853 şi 1856. Pînă la moartea survenită în 1881, Vasici a 
scris despre armonia şi legile universului, despre viaţă şi  moarte, despre drep-
tul tuturor oamenilor la instrucţie şi cultură. Atenţie deosebită acordă moralei. 
În tradiţia Şcolii Ardelene, Vasici s-a ocupat şi de problemele limbii literare, dar 
adoptă o poziţie mai realistă decît ceilalţi cărturari ardeleni, aderînd la orienta-
rea din prefaţa Gramaticii româneşti a lui I. Heliade-Rădulescu şi, mai tîrziu, la 
critica lui Alecu Russo la adresa exagerărilor latiniste.11

La  Facultatea de Medicină a universităţii din Budapesta, au desfăşurat o activi-
tate remarcabilă mai mulţi profesori de origine română, dintre care noi prezen-
tăm viaţa şi activitatea lui Dimitrie Nedelcu, Constantin Pomuţ, Victor Babeş, 
George Bilaşcu şi Gheorghe Crăiniceanu.

Istoricii Hőgyes Endre, Chiffa V., dar şi Salamon Henrik stabilesc data naşterii 
lui DIMITRIE NEDELCU în 1811, dar regretatul profesor timişorean de istoria 
medicinei din anii 1960 Stoiacovici Atilla, în teza sa de doctorat, prezintă copia 
Certificatului de naştere a lui Nedelcu, de unde reiese că data naşterii a aces-
tuia este 11 octombrie 181212. 
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 Aşadar, Dimitrie Nedelcu s-a născut la Lugoj, dintr-o familie de macedo-
români, stabilită în Banat la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Tatăl său, Damaschin 
Nedelcu, era un meseriaş alamurier înstărit, care citea mult şi cunoştea foarte 
bine situaţia politică din acea vreme. Influenţat de ideile generoase ale Revo-
luţiei franceze, face parte dintr-o societate secretă Constitutio. Aceasta avea un 
profund caracter antifeudal, militînd în paralel pentru emanciparea naţională 
şi creştină a românilor, urmînd totodată „ruperea lanţului panslavismului prin 
biserica ortodox-sîrbă de rit vechi, dominatoare atunci”13.
 Din cercetările lui P.D. Suciu reiese că mentorul societăţii Constitutio era 
ajutorul de protopop al Lugojului, Dimitrie Petrovici Stoichescu, care era în 
acelaşi timp şi profesor la secţia română a Institutului Teologic din Vîrşeţ. Aces-
ta era un om cult, cu vederi iluministe şi care, pentru meritele sale naţionale şi 
teologice, a fost ales de marea adunare de pe „Cîmpia Libertăţii” de la Lugoj, 
prezidată de Eftimie Murgu, în 1848, vicar pentru proiectata mitropolie româ-
nă a Banatului. Constitutio este deconspirată în 1830, Damaschin Nedelcu 
şi fiii săi Theodor şi Iosif sînt arestaţi, deoarece şedinţele societăţii aveau loc 
în casa familiei Nedelcu. După patru ani de proces, cei trei au fost achitaţi, 
deoarece nu au putut fi acuzaţi pentru delicte politice, în afara faptului că au 
asigurat locul de întîlnire a membrilor unei societăţi interzise. Episodul nu trece 
însă fără urmări tragice, Theodor Nedelcu murind în închisoare.14

 Familia Nedelcu aparţinea păturii sociale respectate a Lugojului, iar în pe-
rioada deconspirării, Nicolae era student la Drept în Budapesta, iar Dimitrie, 
viitorul medic stomatolog şi profesor universitar, era în clasele superioare ale 
gimnaziului. Dintr-o scrisoare aflată în posesia familiei Lăzărescu reiese că Da-
maschin Nedelcu a avut şase copii: patru băieţi şi două fete. În ordine cro-
nologică, aceştia au fost: Theodor şi Iosif. Urmează apoi cele două fete: Ilea, 
căsătorită cu Lazarovici, turtar la Timişoara şi Sofia, căsătorită cu Pavel  Şeiman, 
tot din Timişoara. Ultimii copii sînt Nicolae, avocat la Timişoara şi Dimitrie, 
doctor în medicină şi profesor de stomatologie, la Budapesta15. 
 Dimitrie urmează studiile elementare şi gimnaziale la Lugoj, după care se 
înscrie la Universitatea din Budapesta, unde incepe să studieze Dreptul, dar 
apoi este atras de medicină. În anul 1839, Demetrius Nedelko, din Lugos-
chino-Kraschoviensis, obţine titlul de doctor în medicină cu teza: Dissertatio 
inauguralis physiologicopathologica De Senectute16. 
 După susţinerea tezei sale de doctorat, pleacă la Viena, la renumita şcoală 
medicală de stomatologie condusă de vestitul profesor Georg Edler Carabelli  
(1787–1842).
 Sub privirea lui Carabelli s-au format nume sonore de viitori profesori, şefi 
de şcoală ai Europei, ca Nesselt, la Praga, şi Adolph Fröhlich, la Graz. Nedelcu 
devine studentul lui Carabelli şi ulterior asistentul lui Sterne. După mai bine de 
trei ani de studii, dobîndeşte un bagaj serios de cunoştinţe teoretice şi practice 
despre medicina dentară a acelor vremuri. Obţine diploma de absolvire şi vrea 
să se întoarcă acasă, dar este sfătuit de Carabelli (în 1842) să revină la Budapes-
ta pentru introducerea unui învăţămînt şi a unei asistente stomatologice, care 
lipsea la Universitatea de aici. În 1842, cu ocazia unei conferinţe a Societăţii 
Medicilor şi Naturaliştilor Maghiari, Nedelcu susţine o conferinţă cu tema „Ne-
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cesitatea ridicării stomatologiei la un nivel înalt, modern şi ştiinţific” (Értekezés 
a fogorvosi tudománynak egy korszerű magasabb tudományos álláspontra eme-
lése szükségességéről).
 În această expunere bine documentată, tînărul şi necunoscutul Nedelcu 
afirma: „De bună seamă că nu există în toată ştiinţa medicală un fenomen 
mai straniu şi de netăgăduit, acela că anumiţi medici (chiar culţi şi pregătiţi) 
au considerat nedemn să înveţe şi să practice o anumită ramură a medicinei, 
aşa cum s-a întîmplat şi cu stomatologia. În consecinţă, publicul, neputînd 
cere sfaturi de la medici învăţaţi, s-a încredinţat în mîinile celor nechemaţi, de 
unde reiese că nici o ramură medicală nu a fost mai expusă şarlatanismului ca 
aceasta”17.
 După publicarea textului conferinţei, ecourile pozitive nu au întîrziat. S-a 
decis imediat înfiinţarea unei catedre de stomatologie în cadrul Facultăţii de 
Medicină din Budapesta. Regele Ferdinand al V-lea, la data de 30 decembrie 
1843, admite ca Nedelcu să devină cadru didactic, să ţină cursuri gratuite de 
stomatologie. Cancelaria Facultăţii de Medicină îl anunţă oficial pe Nedelcu 
la data de 4 ianuarie 1844. Nedelcu cere permisiunea regelui să poată folosi 
titlul de profesor extraordinar (titulus professoris extraordinarii), ce îi revine de 
altfel prin Decretul Regal nr. 272 din 25 mai 1844. De la data de 13 iulie 1844 
afişează un anunţ în care aduce la cunoştinţa studenţilor introducerea unei 
discipline noi, cu prezenţă facultativă. 
 Conţinutul afişului este: „Se aduce la cunoştinţa tuturor bolnavilor cu pro-
bleme orale şi dentare că în fiecare miercuri şi sîmbătă după masă, la ora 15.00, 
în timpul conferinţelor de stomatologie din cadrul facultăţii, funcţionează un ca-
binet ambulatoriu, în care se efectuează şi intervenţii chirurgicale, la adresa din 
Str. Dorothea nr. 10, zilnic se fac consultaţii între orele 10.00 şi 13.00 şi 16.00 
şi 18.00.18 
 Astfel, pe Nedelcu îl putem considera întemeietorul învăţămîntului stoma-
tologic maghiar. Timp de 38 de ani ţine cursuri în clădirea Facultăţii de Medi-
cină din Budapesta pe strada Hatvani, cîte 2 ore de curs/săptămînă şi exami-
nează un număr de peste 400 de studenţi. Anual, are în medie un număr de 
5-20 de studenţi. La început, demonstraţiile şi orele de lucrări practice se fac la 
domiciliul său, unde are un cabinet privat bine pus la punct pentru acea vreme 
(Szervita tér 3). Atunci, aceasta zonă a Pestei era numită „quartier dentaire”, 
deoarece aici trăiau şi lucrau mai mulţi dentişti şi tehnicieni dentari. Mai tîrziu, 
după modelul Clinicii de Stomatologie Ambulatorie din Viena, înfiinţează pri-
mul ambulator de medicină dentară, unde ţine cu o regularitate şi acurateţe 
exemplară demonstraţiile clinice şi practice. 
 Programa analitică  a fost întocmită de „privat docent” Dimitrie Nedelcu 
şi înaintată conducerii Facultăţii, domnului Stáhly. În acest program didactic 
figurează: anatomia şi fiziologia dinţilor, patologia dentară, terapia odontală, 
extracţia dentară şi alte intervenţii şi tehnici stomatologice. La îndemnul său, 
renumitul tehnician dentar, la nivel european, Pfeffermann Péter organizează 
cursuri speciale pentru viitorii tehnicieni dentari. Cursul inaugural al lui Ne-
delcu a fost susţinut la 15 mai 1844 pe tema „Necesitatea şi foloasele stoma-
tologiei” (A fogászat szükségességéről és hasznáról). Acest curs festiv a avut un 
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puternic răsunet în elita medicală a Budapestei. A fost o adevărată confesiune 
de credinţă asupra a ceea ce noul profesor considera că trebuie să fie sensul şi 
esenţa stomatologiei moderne. Din această apologie a prosperităţii medicinei 
dentare, subliniem cîteva idei şi gînduri, citate de Huszár György:
 – Necesitatea specializării în stomatologie, aceasta constituind, pentru pro-
fesorul Nedelcu,  dezideratul prioritar, deoarece, în viziunea sa, fără speciali-
zare stomatologul nu poate fi, nici competent şi nici respectat.
 – Necesitatea colaborării cu celelalte ramuri medicale. În acest sens, el afir-
mă: „…se pare că se uită principiul fundamental al ştiinţei medicale, anume 
că fiecare ramură medicală, chiar dacă ar sta la hotarul extrem al acesteia, este 
totuşi o parte a intregului, iar cunoaşterea părţilor este condiţia principală a 
progresului intregului”.
 – Necesitatea accentuării principiului individualizării în terapeutica denta-
ră. Nedelcu susţine că „…este clar pentru toţi că bolile dinţilor ca şi alte boli 
trebuie tratate în conformitate cu natura lor şi a individului, deci individualizat. 
Bolile dinţilor nu sînt întotdeauna locale, cum sînt considerate îndeobşte, ci de 
cele mai multe ori nu sînt decît simptome ale altor maladii; nu rareori sînt în 
legatură cu graviditatea, iar alteori apar ca manifestări ale unor substanţe pato-
logice latente din organism”.
 – Necesitatea şi importanţa stomatologiei conservative şi preventive apar 
pe prim plan, cînd afirmă că „(…) sper că va veni timpul cînd aceasta specia-
litate, atingînd punctul ei culminant, nu va permite nici unui dinte să fie scos; 
aceasta va fi, după slabele mele puteri, principala mea străduinţă şi misiune”. 
 Alocaţiunea inaugurală s-a încheiat cu următoarele fraze: „Iar, acum, dom-
nilor, viitorii mei studenţi! Nu mai avem altceva de făcut decît să vă îndemn pe 
domniile voastre, cu încredere şi amiciţie, să vă îndreptaţi atenţia, eforturile şi 
hărnicia asupra acestei ramuri a medicinei. Confraţii noştri suferinzi au nevoie 
de ajutorul nostru, iar alinarea durerilor este cea mai nobilă chemare şi datoria 
supremă a medicului. Numai cine simte acest lucru şi cine este în stare să o 
îndeplinească merită frumosul calificativ de medic!”.19 
 În viaţa medicală a capitalei maghiare, Nedelcu a fost o personalitate bine 
cunoscută şi activă. Era membru al Societăţii regale de medicină, la şedinţele 
căreia participa cu comunicări. Fiind un practician cunoscut, întreţinea relaţii 
cu păturile bogate, avînd o clientură mare. Cabinetul său era instalat în casa 
sa din piaţa Szervita nr. 3. şi avea un cabinet şi la Facultate de pe str. Hatvani. 
Profesorul D. Nedelcu a avut mulţi pacienţi, printre care s-au numărat o serie 
de personalităţi de vază, miniştri, deputaţi, magistraţi etc. Printre pacienţii săi 
se număra şi groful Széchenyi István, primul-ministru al Ungariei, care era un 
om pedant şi ţinea mult la aspectul şi integritatea danturii sale. 
 Nedelcu s-a căsătorit cu domnişoara Iréna Tomeoni, de origine franco-itali-
ană, care era nepoata renumitului dirijor al Operei din Viena, Pierre Dutillien. 
Din aceaă căsătorie s-au născut patru copii, două fete şi doi băieţi: Damaskin, 
Tivadar, Irén şi Elena.
 Devotat vieţii universitare şi luptei neobosite pentru răspîndirea şi pro-
păşirea medicinei dentare, profesorul Nedelcu, fără a fi un militant activ în 
viaţa politico-socială, asemănător tatălui şi fraţilor săi, a fost un catalizator al 
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apropierii dintre români şi maghiari. A făcut parte din cercurile progresiste ale 
Budapestei, frecventînd cu regularitate consecventă cercul medical cu idei li-
berale, grupat în jurul doctorului Markusovsky, care, în perioada revoluţiei din 
1848, a fost medicul responsabil de organizarea sanitară militară. 
 Recunoscutul şi apreciatul profesor Dimitrie Nedelcu, la vîrsta de 70 de ani, 
se stinge din viaţă in ziua de 21 aprilie 1882, fiind înmormîntat la Budapesta 
şi se odihneşte în cimitirul Kerepesi, parcela nr. 4, rîndul 13, sub lespedea nr. 
22.20 
 O dată cu trecerea în nefiinţă a primului profesor de stomatologie din Un-
garia, învăţămîntul medical din Budapesta pierde o componentă curiculară, pe 
o perioadă de 35 de ani. Abia în 1917 se reînfiinţează catedra de stomatologie, 
şeful disciplinei devenind prof. dr. Árkövy József, socotit de maghiari înteme-
ietorul stomatologiei moderne. Nedelcu a elaborat o concepţie nouă în medi-
cină, o orientare umanistă a stomatologiei, cu un evident caracter preventiv şi 
curativ. Deşi nu a lăsat în urma sa cărţi şi tomuri ştiinţifice impresionante, a fost 
şi rămîne un pionier al medicinei dentare moderne din această euroregiune.21

 În gazeta Luminătorul, ce apărea la Timişoara, sub conducerea publicistului 
Pavel Rotaru, în anunţul mortuar, ce aducea la cunoştinţă stingerea din viaţă 
a marelui profesor român, între altele, se menţiona: „Fericitul a fost un bun 
român şi avea şi inimă pentru tinerime, căreia i-a fost făcut multă bunătate în 
diferite timpuri”.
 Nedelcu era apreciat de către maghiari, fără să-şi fi ascuns originea sau 
sentimentele sale româneşti. În casa lui s-a vorbit româneşte, avînd o profesoa-
ră de limba română pentru copiii săi. Citez dintr-o scrisoare a lui Caius Bredi-
ceanu, fost ambasador al României la Helsinki, următoarele cuvinte referitoare 
la Dimitrie Nedelcu: „În familia sa se vorbea numai nemţeşte şi româneşte, so-
ţia fiind italiancă din Triest nici nu ştia ungureşte. Pentru copii avea totdeauna 
o profesoră română în casă. Una din fetele lui, Elena, s-a măritat cu farmacistul 
Gheorghe Rădulescu. Cealaltă fiică, Irina, s-a măritat cu un sîrb din Sîntandrei 
(Szentendre n.n.), Martinovici. Societatea care o frecventau şi care comunica 
şi în casa lor a fost exclusiv românească.”22

 D. Nedelcu făcea parte din conducerea comunităţii greco-macedoromâne 
din Budapesta, care întreţinea o biserică şi o şcoală, pe timpul acela unica 
biserică românească de aici. Se ştie că Nedelcu a luat parte la întocmirea tes-
tamentului nepotului său, Alexandru, care a lăsat o însemnată avere bisericii 
ortodoxe române din Lugoj, în scopuri de binefacere. Studenţii români din 
Budapesta s-au bucurat totdeauna de sprijinul său şi casa lui le era totdeauna 
deschisă pentru ei. La începutul anilor 1870 chiar aici şi-a avut sediul Societa-
tea studenţească „Petru Maior”.
 La scurt timp după moartea sa într-o revistă medicală s-a scris despre activi-
tatea lui. Aici este subliniat faptul că Nedelcu nu a fost numai cel dintîi profesor 
de stomatologie şi întemeietorul învăţămîntului stomatologic din Ungaria, ci şi 
unul din primii profesori ai acestei specialităţi în Europa.

Al doilea medic român care s-a înscris în analele medicinei maghiare, prin ini-
ţierea învăţămîntului psihiatric maghiar, a fost CONSTANTIN POMUŢ (fratele 
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lui Gheorghe Pomuţ, devenit celebru în războiul de secesiune din America, 
iar mai tîrziu un apreciat diplomat al Statelor Unite). El s-a născut la Giula, la 
17 ianuarie 1815. Îşi începe studiile medicale la Pesta şi le continuă la Viena, 
unde obţine doctoratul în medicină. Teza lui, Disertatio inauguralis medica de 
morbis gravidorum, a fost tipărită la Viena în 1841. Pomuţ, după obţinerea 
diplomei, a rămas la Viena pentru desăvîrşirea cunoştinţelor sale, lucrînd în-
tr-unul din spitalele capitalei austriece. El s-a ocupat cu probleme de psihiatrie 
şi cu asistenţa bolnavilor mintali. Formîndu-se la Viena, Pomuţ a putut să vadă 
exemple demne de urmat în domeniul asistenţei bolnavilor şi să se inspire din 
prelegerile şi activitatea unor psihiatri însemnaţi. Vestitul spital de nebuni din 
Viena, „Navrenturn” (Turnul nebunilor), clădit în 1784 din porunca împăratu-
lui Iosif al II-lea, oferea un material cazuistic deosebit de bogat.
 Constantin Pomuţ, reîntorcîndu-se în capitala Ungariei, în 1847 s-a adresat 
directorului Facultăţii de Medicină pentru a obţine aprobarea deschiderii unor 
cursuri de psihiatrie. Directorul, Stahly Ignác a susţinut solicitarea lui Pomuţ, el 
însuşi fiind convins de necesitatea înfiinţării unei catedre de psihiatrie. Stahly 
considera că învăţămîntul de psihiatrie trebuie legat  de crearea unui ospiciu 
central pe ţară, care urma să ia fiinţă în oraşul Vaţ unde existase premise-
le materiale-financiare ale acestei instituţii. Pe vremea cînd Pomuţ solicitase 
aprobarea cursurilor de psihiatrie în capitala Ungariei, nu exista decît un mic 
şi neînsemnat spital de nebuni, şi acela în proprietate particulară. Stahly era 
de părere că trebuie aşteptat crearea manicomiului. Cu toate acestea, prin 
dispoziţie regală i se permite doctorului Constantin Pomuţ ţinerea cursurilor 
de psihiatrie în calitate de profesor public extraordinar. El a ţinut aceste cursuri 
în anul şcolar 1847-1848. Deci C. Pomuţ a fost primul profesor de psihiatrie 
al Facultăţii de Medicină din Pesta, creatorul uneia din tradiţiile înaintate ale 
învăţămîntului medical maghiar.23

 În 1854, Pomuţ a devenit medic primar al Banatului, rămînînd însă şi pe 
mai departe docent al facultăţii din Budapesta. Mai tîrziu a fost chemat în 
calitate de consilier medical la Cancelaria curţii ungare din Viena, unde a fost 
şi membru al Colegiului doctorilor facultăţii vieneze. În 1863 îl găsim la Viena 
ca referent medical şi sanitar regal pe lîngă Cancelaria aulică regală maghiară, 
devenind mai tîrziu consilier sanitar regal şi făcînd parte din Colegiul doctorilor 
Facultăţii de medicină din Viena.24 După instalarea dualismului austro-ungar 
(1867), Constantin Pomuţ s-a retras, probabil pensionat la cererea sa, în co-
muna Ucea de Jos (raionul Făgăraş) unde a decedat în ziua de 6 iulie 1883. A 
fost înmormîntat în curtea bisericii din loc. În Necrologul apărut în Telegraful 
român din 1883 citim următoarele: „De la Ucia inferioară primim ştirea tristă, 
că Dr. Constantin Pomuţiu, consilier regesc şi medic cercual al Arpaşului inferi-
or, după o suferinţă abia de două zile a repausat în l. c. în etate de 69 ani. Pe 
defunctul îl plînge soţia soţia sa C a t a r i n a  născută W u n d e r l i c h  şi fiul 
lor I s i d o r, student în clasa a II-a gimnazială abia în etate de 12 ani precum 
şi inteligenţa şi poporul din cercul său care l-a stimat şi iubit. Înmormîntarea a 
avut loc în 5 iulie în Ucia inferioară. Fie-i ţărîna uşoară!”25 
 Constantin Pomuţ, pe lîngă că a fost un medic foarte talentat, a fost şi 
un luptător pentru drepturile naţionale ale românilor din Ungaria. De ex. în 
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1848–49 el semnează alături de A. Şaguna, Al. Mocioni şi I. Bologa petiţiile 
către împărat în care se cere egala îndreptăţire a românilor din Monarhie. Mi-
litează alături de Teodor Şerb, Ioan Popasu şi ceilalţi luptători pentru despăr-
ţirea ierarhică a Bisericii Ortodoxe Române de sîrbi. (Petiţia din 24 octombrie 
1849). Subscrie cu Aug. Treb. Laurian şi Vasile Bologa petiţia pentru înfiinţarea 
unei universităţi româneşti; solicită ca limba română să fie limbă oficială nu 
numai în şcoli, ci în toate diregătoriile.26  Cînd era cazul, C. Pomuţ a dat ajutor 
financiar manifestărilor cultural-naţionale româneşti.

Cel care a marcat cel mai mult dintre români istoria Facultăţii de Medicină 
din Budapesta, a fost VICTOR BABEŞ, fiul politicianului Vincenţiu Babeş. S-a 
născut la Viena în 1854 ca al doilea din cei nouă copii ai lui Vincenţiu Babeş. 
Chiar dacă s-a născut în capitala imperiului austriac, iar limba maternă i-a fost 
germana, Babeş nu s-a rupt de limba română. Tatăl, om politic de seamă al 
Banatului, pretindea ca fiii săi să înveţe limba română. Aşa că Victor a făcut 
cîteva clase de gimnaziu la Lugoj.
 Sora cea mică, Alma, a murit de tuberculoză abdominală la vîrsta de 14 
ani. La capătul patului ei, Victor, fratele ei mai mare, student la Institutul de 
Arta Dramatică din Budapesta, îşi frîngea mîinile de durere şi de neputinţă. 
În momentul în care sufletul surorii lui a părăsit trupul, Victor şi-a jurat că va 
veni în ajutorul oamenilor bolnavi. Victor Babeş a renunţat atunci la Institutul 
de Arta Dramatică din Budapesta şi s-a înscris la Facultatea de Medicină de 
aici. Ani de-a rîndul a fost bursierul Fundaţiei Gojdu. În timpul studenţiei a fost 
vicepreşedintele Societăţii „Petru Maior” din Budapesta. Victor Babeş, ca şi cei-
laţi mebri ai familei sale, pînă la moarte a ajutorat şi susţinut, chiar şi material, 
acţiunile naţional-culturale româneşti din capitala Ungariei.
 În activitatea profesorului Victor Babeş deosebim două perioade: una 
budapestană şi alta bucureşteană. Prima, la fel de rodnică în rezultate, o putem 
considera ca o perioadă de pregătire în vederea marilor descoperiri ulterioare.
 Studiile medicale le-a început la Budapesta, unde s-a distins prin calităţile 
sale intelectuale şi cunoştinţele sale, neobişnutie pentru un student. Încă era 
student cînd a fost ales membru al Societăţii ştiinţelor naturii din Budapesta.27 
Fiind student în anul II, el a început activitatea ştiinţifică sub conducerea pro-
fesorului Scheuthauer.
 După aceea Babeş părăseşte Budapesta pentru a se înscrie la Facultatea de 
Medicină din Viena, unde îşi termină studiile medicale obţinînd diploma de 
medic în 1878.
 Drept recunoaştere a strălucitei sale pregătiri profesionale, încă înainte de 
a fi promovat doctor în medicină, la 1876, el a fost numit la Budapesta asisten-
tul profesorului Scheuthaer Gusztáv, titularul Catedrei de Anatomie Patologi-
că. Babeş a lucrat aici timp de 7 ani, în care timp a dobîndit vaste cunoştinţe de 
anatomie şi histologie şi totodată a început să se orienteze spre noua ramură 
medicală – bacteriologia. Străduinţele lui Babeş în domeniul bacteriologiei au 
fost sprijinite de profesorul Korányi, care i-a organizat special un laborator în 
clinica lui. Un asemena laborator legat de activitatea clinică era un lucru puţin 
obişnuit în acele timpuri. În 1881 Babeş a fost numit doctor-docent în histo-
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patologie. Această numire, ascensiunea sa universitară, precum şi trimiterea 
lui în străinătate pentru a-şi desăvîrşi pregătirea profesională se datoresc cali-
tăţilor sale excepţionale. Ajutat de cercurile medicale progresiste din capitala 
Ungariei (în fruntea cărora stătea Markusovszky Lajos, Bókay János, Balogh 
Kálmán, Korányi Frigyes), Victor Babeş este trimis în cursul anilor 1882–1883 şi 
1884–1885 cu bursă de stat, spre a studia în străinătate la universităţile şi clini-
cile din Europa, de la Wüzberg, Tübingen, München, Heidelberg, Strassbourg 
şi Paris. În urma descoperirilor lui Louis Pasteur, este atras de microbiologie şi 
pleacă la Paris unde lucrează un timp în laboratorul lui Pasteur, apoi cu Victor 
Cornil. Împreună cu acesta publică primul tratat de bacteriologie, intitulat Les 
bactéries et leur rôle dans l’anatomie et l’histologie pathologiques des maladies 
infectieuses (1885). Lucrarea celor doi reprezintă actul de naştere al bacterio-
logiei ca materie.
 Pentru această lucrare, Babes şi A.V. Cornil au fost premiaţi de Academia 
Franceză de Medicină. După apariţia tratatului de bacteriologie, medicul ro-
mân devine cunoscut pe plan mondial ca părintele acestei discipline, la doar 
31 de ani. Între anii 1885–1886 Babeş lucreazã la Berlin în laboratoarele lui 
Rudolf Virchow şi cel a lui Robert Koch, bacteriologi celebri în lume. În toate 
aceste centre ştiinţifice de renume, Victor Babeş era invitat să se stabilească şi 
să lucreze acolo.
 După întoarcerea lui, Babeş continuă să conducă laboratorul de bacterio-
logie al clinicii Korányi.28

 Etapa budapestană a lui Babeş este caracterizată din punct de vedere şti-
inţific printr-o activitate prodigioasă, cu rezultatele ei consemnate într-o ope-
ră medicală vastă. În studiul despre activitatea lui Babeş la Budapesta, prof. 
Haranghy L. spune că „Din 1877 pînă în prima jumătate a anului 1887, adică 
timp de circa zece ani, Babeş a scris 58 de lucrări. În acest număr nu sînt 
cuprinse articolele scrise în ambele limbi, critici scurte, prelegeri ştiinţifice la 
diferite societăţi, luări de atitudini, articole de sinteză publicate în presă etc. 
Din lucrările lui, 26 au apărut în limba maghiară, în revista Orvosi Hetilap.29   
 Babeş a desfăşurat o vie activitate şi pe tărîm social, fiind una dintre perso-
nalităţile cele mai active ale vieţii medicale din capitala Ungariei. El a participat 
regulat la şedinţele Societăţii medicilor, la Congresul medicilor şi naturaliştilor 
maghiari. A prezentat la şedinţele acestor societăţi comunicări, prelegeri şi a 
participat la discuţii în jurul diferitelor probleme medicale. În anul 1885 Babeş 
primeşte postul de profesor la Catedra de Histopatologie din cadrul Universi-
tăţii din Budapesta.
 În 1886 Babeş a fost trimis din nou în străinătate, la Paris, ca să studieze 
lîngă Pasteur metodele vaccinări împotriva turbării. Întors în ţară, Babeş co-
munică rezultatele călătoriei sale de studiu la şedinţa Societăţii medicilor. Pe 
baza experienţei cîştigate în străinătate, au început lucrările experimentale şi 
organizatorice pentru aplicarea în Ungaria a vaccinurilor antirabice. În acest 
domeniu Babeş a lucrat în colaborare cu Hőgyes Endre. Între cei doi cercetă-
tori s-a cimentat o prietenie profundă şi, aşa cum arată prof. Haranghy: „cerce-
tările lor au făcut cunoscute numele amîndorura în toată ţara”. De altfel Babeş 
a avut strînse legături de colaborare şi cu alţi membri ai corpului didactic de la 
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facultatea de Medicină din Budapesta, cu care a elaborat unele din lucrările 
lui. Astfel, a scris în colaborare cu profesorii Korányi, Bókay, Irsai şi Hutyra.30

 Lucrările ştiinţifice şi filozofice ale lui Babeş scrise pînă la 1887, data mu-
tării sale la Bucureşti, denotă o profundă şi originală gîndire ştiinţifică, un spirit 
critic. În 1886 literatura medicală maghiară s-a îmbogăţit cu o valoroasă lucrare 
de bacteorologie. În colecţia „Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára”, 
care se bucura de mare popularitate în cercurile medicale, a apărut lucrarea lui 
Victor Babeş  A bakteorológia rövid tankönyve (Manual scurt de bacteriologie). 
Acest manual, pe care critica l-a primit cu satisfacţie şi recunoştinţă, constituie 
prima lucrare sistematică şi completă de bacteorologie în literatura medicală 
maghiară. Revista medicală Orvosi Hetilap a publicat în nr. 9 din 1887 o recen-
zie foarte elogioasă despre bacteorologia lui Babeş.31

 În perioada în care era profesor la Budapesta, unde avea şi un institut de 
cercetări, Victor Babeş o cunoaşte pe Iosefina Torma, fata academicianului Io-
sif Torma, o unguroaică din Ardeal, care ii va deveni soţie. Ei au locuit într-un 
apartament din strada Magyar nr. 10. Au dus o casă deschisă. Mulţi români se 
întîlneau aici la unele recitări şi matineuri.
 În timpul perioadei din Budapesta, Babeş s-a manifestat la faimosul proces 
de omor ritual de la Tiszaeszlár, înscenat de cercurile reacţionare din Ungaria 
(1882–1883). Reacţiunea a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a dovedi te-
meinicia acuzării născocite şi vinovăţia inculpaţilor. În acest scop s-au falsificat 
expertizele medico-legale. Forţele progresiste ale Ungariei au cerut sistarea 
imediată a ruşinosului proces. Nereuşind însă să-l împiedice, apărarea, condu-
să de scriitorul şi juristul Eötvös Károly, s-a străduit să dovedească totala nete-
meinicie a învinuirii şi nevinovăţia deplină a acuzaţilor. Pentru aceasta, avînd 
nevoie de un anapatolog cu mare experienţă şi cu un orizont larg, Eötvös a 
recurs la serviciile lui Victor Babeş care a acceptat imediat, fără nici o condiţie, 
sarcina grea şi de mare răspundere. În contraexpertizele sale, Babeş a adus o 
serie de argumente puternice, ireputabile, care, folosite cu succes de apărare, 
au contribuit la năruirea învinuirii mincinoase de omor ritual. Acuzaţii au fost 
achitaţi, iar procesul s-a terminat deplorabil pentru reacţiunea maghiară, care 
a suferit astfel o gravă înfrîngere. După cum reiese clar din renumita lucrare a 
lui Eötvös Károly, A nagy per  (Marele proces), în această luptă un rol important 
i-a revenit lui Babeş.32

 Activitatea budapestană a lui Babeş a luat sfîrşit o dată cu mutarea sa la 
Bucureşti (1887). El a trecut Carpaţii la invitaţia guvernului român de a organi-
za Catedra de Anatomie Patologică şi Bacteorologie a Facultăţii de Medicină 
din Bucureşti. Plecarea sa a fost asigurată printr-un concediu legal care i-a fost 
acordat de autorităţile universitare şi ministeriale maghiare. Ultimul său conce-
diu trebuia să expire la 1 ianuarie 1889, după care termen, în cazul neîntoar-
cerii lui la Budapesta, i s-a pus în vedere că se va considera vacantă catedra sa. 
Babeş nu s-a mai întors la Budapesta. Hotărîrea lui de a rămîne la Facultatea 
de Medicină din Bucureşti era definitivă şi în consecinţă el şi-a prezentat de-
misia din funcţia pe care a avut-o în cadrul învăţămîntului medical maghiar. 
Revista Orvosi Hetilap din 3 martie 1889 publică ştirea după care „Profesorul 
Victor Babeş, profesor extraordinar de histopatologie şi-a înaintat demisia de la 
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această catedră” (p. 128). Corpul profesoral de la Universitatea din Budapesta 
a privit cu înţelegere misiunea lui Babeş la Bucureşti şi a regretat sincer pleca-
rea lui. Într-un articol nesemnat, apărut în aceeaşi revistă, se scria următoarele: 
„Plecarea lui nu o putem lua în nume de rău... este un fapt îmbucurător că un 
elev al Universităţii din Budapesta a primit o asemenea misiune importantă şi 
ne vom bucura dacă speranţele sale privitoare la muncă şi rezultatele ei se vor 
realiza şi va reuşi… să se ridice prin cercetările sale tot mai sus, spre folosul 
nostru al tuturor.”33 
 Victor Babeş era invitat să se stabilească şi să lucreze în centrele ştiinţifice 
europene de renume. Rugăminţile tatălui său însă l-au adus pe Victor Babeş pe 
meleagurile României. Documentele care s-au păstrat de atunci arată ca Vin-
cenţiu Babeş i-ar fi scris fiului său că este nevoie de el la Facultatea de Medicină 
din Bucureşti, abia înfiinţată. Celebru în Europa, unde ziarele îl menţionau 
deseori, Babeş a renunţat la faima mondială pentru a ajuta şcoala românească 
de medicină. In 1887 Victor Babeş vine ca profesor la catedra de Anatomie 
Patologică şi Bacteriologie a Facultăţii de Medicină din Bucureşti. În acelaşi an, 
pe 28 aprilie, fondează Institutul de Patologie şi Bacteriologie din Bucureşti, cel 
mai vechi institut ştiinţific medical din România, care astăzi îi poartă numele.
 În acest institut, care i-a fost şi locuinţa, a descoperit cele peste 50 de 
microorganisme pentru care astăzi este celebru. Deşi primul vaccin împotriva 
turbării fusese descoperit de Pasteur, medicul român a perfecţionat metodele 
de tratament ale acestei boli. În întreaga lume se foloseşte acum tratamentul 
antirabic al lui Babes, deşi acest lucru nu este cunoscut.
 Fratele mai mic al lui Victor Babeş, Aurel, a fost chimist şi a lucrat împreună 
cu savantul la Institutul din Bucureşti. Fiul lui Aurel, Aurel A. Babeş, a urmat 
tradiţia familiei şi a devenit cercetător. El a demonstrat primul că depistarea 
cancerului de col uterin se poate face prin studierea secreţiei. Cercetările au 
fost continuate de Papanicolau, iar acum metoda poartă numele acestuia şi nu 
al lui Aurel A. Babeş. Meritul i-a fost recunoscut mult mai tîrziu, dar în semn de 
recunoaştere, medicii români numesc acest test „Babeş-Papanicolau”.
  În 1892, Victor Babeş devine membru corespondent al Academiei France-
ze, iar cu un an mai tîrziu este numit membru al Academiei Române, unde este 
coleg cu tatăl său, Vincenţiu Babeş. 
 Victor Babeş este autorul primului model raţionalizat de termostat, al unor 
metode de colorare a bacteriilor şi a ciupercilor din culturi şi din preparate 
histologice. Este „părintele” corpusculilor care îi poartă acum numele şi al unui 
gen de paraziţi, Babesia, care produc o boală rară şi fatală – babesioza. Dato-
rită multiplelor sale studii şi a marilor contribuţii în medicină (microbiologie, 
hematologie, neurologie), este considerat nu numai întemeietorul medicinei 
moderne, ci şi unul dintre cei mai mari savanţi ai lumii medicale. 
 Victor Babeş a fost promotorul concepţiei morfopatologice despre procesul 
infecţios, orientare medicală bazată pe sinteza dintre bacteriologie şi anatomia 
patologică.
 A primit trei premii din partea Academiei Franceze, pentru lucrări consi-
derate de valoare şi în zilele noastre. A inventat metode de diagnostic valabile 
şi astăzi în medicina mondială. A descoperit peste 50 de microorganisme, iar 
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multe dintre ele îi poartă numele. A scris primul tratat de bacteriologie din 
lume. A înfiinţat, în România, primul institut de cercetare ştiinţifică medicală. 
Tot Victor Babeş punele bazele publicaţiilor Analele Institutului de Patologie şi 
Bacteriologie (1889), România medicală (1893) şi Archives des sciences médi-
cales (1895).
 Victor Babeş a publicat circa 1300 de lucrări şi articole ştiinţifice. În 1900 a 
înfiinţat la Bucureşti Societatea Anatomică care a dat un puternic impuls studii-
lor anatomo-clinice din România. În 1913 a contribuit la combaterea epidemi-
ei de holeră din Bulgaria, preparînd un vaccin antiholeric. În 1919 a fost numit 
profesor la Universitatea din Cluj, nou înfiinţată, care în parte îi poartă numele.
 Prin cercetările sale în domeniul bacteoriologiei, anatomiei şi histologiei 
patologice, iar mai tîrziu în domeniul imunologiei şi epidemiologiei, Babeş a 
îmbogăţit nu numai medicina maghiară şi românească, dar şi cea europeană. 
De numele lui se leagă numeroase şi fundamentale descoperiri, dintre care 
unele au deschis drumuri noi în dezvoltarea medicinei. După Pasteur, Babeş a 
fost unul dintre cei mai autorizaţi specialişti în problema turbării.
 Babeş a luptat pentru aplicarea cuceririlor ştiinţei în scopul îmbunătăţirii 
vieţii oamenilor. A studiat cauzele bolilor cu extindere în masă (pelagra, tuber-
culoza etc.), punînd în lumină şi rădăcinile sociale ale acestora. S-a preocupat 
îndeaproape de problemele medicinei profilactice (alimentarea cu apă a ora-
şelor şi satelor, organizarea ştiinţifică a luptei antiepidemice etc.). Ca director 
al Institutului care îi poartă numele, Babeş a abordat unele din problemele 
medico-sociale ale acelor vremuri, cum ar fi problema pelagrei, şi a formulat 
soluţii realiste privind organizarea medicală a ţării, preconizînd oraganizarea 
unui Minister al Sănătăţii.
 În jurul vîrstei de 70 de ani, Babeş era încă la conducerea Institutului, dar i 
se pregătea „debarcarea”. De inimă rea, profesorul s-a îmbolnăvit. Nu putea să 
stea departe de institutul pe care îl fondase şi pe care îl conducea de atîţia ani. 
În noaptea de 18 spre 19 octombrie 1926, după ce terminase încă o lucrare 
ştiinţifică, profesorul a plecat dintre cei vii, dintre oamenii pentru care s-a lup-
tat toată viaţa să-i ajute, să nu sufere. A fost înmormîntat în curtea Institutului, 
dar cedarea unei părţi din instituţie a făcut că acum mormîntul său să fie în 
curtea vecină, cea a Institutului Cantacuzino.
  Victor Babeş a locuit într-un apartament din Institut, împreună cu soţia şi 
cu fiul lor Mircea. După moartea savantului, Mircea, diplomat de carieră, şi-a 
construit o locuinţă în zona Pieţei Dorobanţi din Bucureşti. În casa acestuia se 
află acum „Muzeul profesor Victor Babeş”, în care sînt păstrate primele ediţii 
ale lucrărilor marelui savant român, unul dintre birourile sale şi o parte dintre 
decoraţii şi premii.

La catedra de stomatologie de la Facultatea de Medicină din Budapesta s-a 
afirmat şi medicul GEORGE BILAŞCU. Născut pe meleaguri maramureşene 
dinr-o familie de ţărani din Petrova, la 27 aprilie 1863. Îşi face studiile primare 
în satul natal, iar apoi liceul la Sighet. Se înscrie la Facultatea de Medicină din 
Budapesta, unde se remarcă ca un student inteligent, sîrguincios, cu deosebită 
manualitate.
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 Remarcat încă din timpul studenţiei, a lucrat ca preparator la disciplinele 
de anatomie descriptivă, fiziologie obstetrică şi oftamologie. Apoi a fost asis-
tent la ortopedie şi chirurgie în sanatoriul renumitului chirurg Dollinger. În 
1898, şeful catedrei de Stomatologie, Árkövy József, savant de renume mondi-
al, îi solicita colaborarea. Gheorghe Bilaşcu este entuziasmat de perspectivele 
tinerei specialităţi medicale şi în curînd se remarcă prin temeinica sa pregătire 
medicală generală pe care o pune în slujba stomatologiei şi în următorii doi 
ani devine şef de lucrări şi apoi conducătorul secţiei dentare a Policlinicii din 
Budapesta.34 
 Gheorghe Bilaşcu a fost un stomatolog foarte cunoscut şi preferat în oraş. 
A avut şi un cabinet particular instalat în locuinţa sa din strada Kecskeméti nr. 
14.35  Printre pacienţii săi îi avea pe foarte mulţi dintre personalităţile marcante 
a culturii şi politicii ungare şi române din capitala ungară. A fost un bun creştin, 
în fiecare duminică participa la liturgie în Capela Ortodoxă Română din str. 
Holló. A participat la manifestările culturale româneşti din Budapesta. Instituţi-
ile româneşti de aici oricînd puteau apela la sprijinul său financiar. A fost dintre 
cei mai importanţi susţinători ai Societăţii studenţeşti „Petru Maior”. În 1912, 
la serbarea jubiliară, unde s-a sărbătorit 50 de ani de la înfiinţarea societăţii, 
George Bilaşcu a donat 100 de coroane, taxa de mebru fondator.36

 În timpul primului război mondial a lucrat ca voluntar în cîteva servicii 
spitaliceşti, ocupîndu-se îndeosebi cu leziunile traumatice buco-maxilo-faciale 
şi aducînd inovaţii în tratamentul fracturilor de maxilar la răniţii din război.
 Gh. Bilaşcu cu frumoase perspective în învăţămînt, renunţă la tot, spre sur-
prinderea prietenilor şi cunoscuţilor, ca la chemarea Consiliului Dirigent din 
1919, să meargă la Cluj ca să preia conducerea mai mult decît modestei clinici 
stomatologice, înfiinţată cu cîţiva ani mai înainte. La 1 septembrie este numit 
profesor la Facultatea de Medicină din Cluj.
 În faţa situaţiei precare în care se găsea stomatologia de aici, primul scop pe 
care şi l-a propus a fost să dea specialităţii locul pe care-l merita faţă de celelte 
discipline medicale. Convins de dreptatea cauzei lui, cere Consiliul profesoral 
obligativitatea cursului de Stomatologie şi crearea unei Şcoli de Stomatologie 
la Cluj, deziderate care au fost realizate cu un an mai tîrziu.
 Clinica a cărei conducere a preluat-o era unică în ţară. A organizat o secţie 
de chirurgie buco-maxilo-facială, un laborator de proteze dentare, un labora-
tor histopatologic, instalaţii de fizioterapie, radiodiagnostic, precum şi un salon 
pentru bolnavii spitalizaţi.
 În cadrul preocupărilor sale organizatorice  iniţiază Asociaţia medicilor sto-
matologi din România, fiind preşedintele ei pînă la moartea sa. Înfiinţează în 
1923 Revista stomatologică prin care a pus la dispoziţia stomatologilor un or-
gan de afirmare pe tărîm ştiinţific.
 Clinica profesorulul Bilaşcu devine un adevărat focar al stomatologiei ro-
mâneşti. Prin muncă şi dăruire a reuşit să relizeze o şcoală românească de 
Stomatologie la Cluj, care a dat în scurt timp un număr însemnat de medici 
specialişti.
 Patriot convins, profesorul Bilaşcu a căutat să-i ajute pe maramureşeni. El a 
dus din Maramureş, pe cheltuiala lui, mulţi feciori de ţărani, pe care i-a dat la 
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diferite meserii. A sprijinit şcoala din satul său cu cadre şi alte mijloace materia-
le, orientînd  învăţămîntul spre a forma la elevi deprinderi practice. Întreaga sa 
avere a fost lăsată prin testament tinerilor maramureşeni care doresc să urmeze 
studiile superioare la universităţile din România.37

 Considerat pe drept cuvînt ctitorul stomatologiei româneşti, Gheorghe Bi-
laşcu care a mai fost numit „doctorul de aur” şi „rege al dinţilor”, s-a stins din 
viaţă la 22 iulie 1926, la vîrsta de 63 de ani, fiind înmormîntat în cimitirul de la 
marginea satului unde a văzut lumina.
 
În oculistica maghiară şi în general în cercurile ştiinţifice medicale din Budapesta 
şi-a cîştigat un nume binemeritat oculistul GHEORGHE CRĂINICEANU. S-a 
născut la 25 decembrie 1853, în satul Ciclova-Montană din judeţul Caraş-Se-
verin. În 1875 s-a numărat printre absolvenţii fruntaşi ai liceului din Timişoara. 
Cu o bursă a familiei Mocioni, tînărul Crăiniceanu, plin de speranţe şi animat 
de o puternică dorinţă de a învăţa, se înscrie la Facultatea de Medicină din Bu-
dapesta. El se distinge cu o lucrare de oculistică despre „Influenţa părţilor feţei 
dimprejurul ochiului, a mărimii pupilei şi a ochilor asupra cîmpului vizual” 
care obţine premiul Facultăţii de medicină (1879) şi care a apărut în revista de 
specialitate Szemészet (Oculistica) din Budapesta.38

 La începutul anului 1881 Crăiniceanu a obţinut diploma de doctor în me-
dicină universală. El s-a specializat în oftamologie la clinica oculistă din Bu-
dapesta, condusă de profesorul Schulek Vilmos. A fost unul dintre elevii favoriţi 
ai distinsului oculist maghiar. Aproape cinci ani a lucrat Crăiniceanu alături de 
profesorul său, învăţînd, lucrînd cu mare pricepere şi făcînd cercetări şi studii 
foarte serioase în specialitatea lui. Doctorul Crăiniceanu a stat la Budapesta 
pînă în 1885. Perioada cuprinsă între 1882-1885 este bogată în lucrări publi-
cate de el. Unele din lucrările sale au fost fundamentale în domeniul organiză-
rii asistenţei sociale a orbilor.39

 Din lucrările lui Crăiniceanu apărute în presa medicală maghiară deosebit 
de importantă a fost Statistica orbilor din Ungaria, prima statistică cuprinzătoa-
re asupra orbilor din Ungaria, bazată pe datele statistice ale recensămîntului 
din 1880. Această lucrare a fost prezentată lumii  medicale din Budapesta în 
formă de comunicare la una din şedinţele societăţii medicilor din capitală, 
publicată apoi în Szemészet (1885) şi în sfîrşit în broşură. Cercurile medicale şi 
politice progresiste au primit cu recunoştinţă munca doctorului Crăiniceanu. 
Recenziile apărute în presa cotidiană şi de specialitate au adus elogii pentru 
atenţia şi interesul cu care autorul a subliniat latura socială a problemei orbilor 
şi asistenţei lor.40

 Crăiniceanu în timpul studenţiei s-a interesat şi de medicina populară şi 
de alte creaţii folclorice. A cules material folcloric destul de bogat pe care l-a 
publicat în revista Familia. Mai mulţi ani de-a rîndul a fost preşedintele Socie-
tăţii studenţeşti „Petru Maior” din Budapesta. A publicat şi în revistele societăţii 
Rosa cu ghimpi şi Luceafărul.41

 Crăiniceanu, după plecarea din Ungaria, s-a stabilit la Iaşi. Activitatea di-
dactică desfăşurată de doctorul Crăiniceanu la Iaşi şi cea a profesorului Mano-
lescu la Bucureşti au ridicat prestigiul învăţămîntului oftalmologic românesc la 
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nivelul celui din marile şi vechile centre universitare ale Europei. Plecarea lui 
Crăiniceanu din Ungaria n-a constituit o piedică pentru colaborarea lui la re-
vista Szemészet. Din România, Crăiniceanu continuă să trimită articole şi studii 
la revista de specialitate budapestană care le publica cu bucurie.42

 În 1888 a participat ca reprezentant oficial al României la Congresul inter-
naţional de oftalmologie de la Heidelberg, unde a prezentat şi o comunicare 
despre „examinarea ochilor elevilor şcolilor primare din România”. Devenind 
medic militar, s-a ocupat cu multă conştiinciozitate de funcţionarea Serviciului 
sanitar militar, ca şi de igiena soldatului. Sub îndrumarea şi conducerea lui 
a fost instalată, la Tîrgovişte, prima infirmerie pentru Boli de ochi a Armatei 
Române. Pînă la retragerea sa din serviciul militar activ, cu gradul de locote-
nent-colonel, Crăinicianu a condus cîteva servicii oculiste care s-au ocupat atît 
de tratarea tulburărilor vederii la soldaţi, cît şi de educaţia acestora în materie 
de profilaxia afecţiunilor oculare. 
 Insuccesul său, din 1900, la concursul pentru ocuparea Catedrei de Of-
talmologie de la Bucureşti nu l-a demobilizat, căci a continuat să-şi dedice 
o bună parte din forţă acestei specialităţi. Astfel, între 1911 şi 1916, a diri-
jat, cu pricepere, „Vatra luminoasã”, instituţia care se îngrijea îndeaproape 
de nevăzătorii din Capitală. În timpul Războiului de întregire a deţinut postul 
de inspector pentru bolile de ochi al trupelor de infanterie din Transilvania.  
     Pe lîngă studiile de specialitate pe care le-a tipărit în română, în maghiară, 
în germană şi în franceză, el a desfăşurat o vie activitate de popularizare a pro-
blematicii igienei şi sănătăţii publice în multe din periodicele epocii, începînd 
cu modeste gazete locale şi terminînd cu prestigioasele Convorbiri literare43.  
 Dintre foarte valoroasele producţii pe care le-a publicat la sfîrşitul secolului 
al XIX-lea, menţionăm scrierea premiată de Academie Igiena ţăranului român, 
apărută în 1895. Este vorba de o lucrare de 348 de pagini, însoţită de hărţi pri-
vind specificul diverselor regiuni şi de planuri de locuinţe. Autorul a consultat 
scrierile de interes etnografic şi a întreprins personal investigaţii în zone din 
cele mai interesante din punct de vedere igienico-sanitar ale României. După o 
prezentare generală a condiţiilor istorice de vieţuire, Crăinicianu face amănun-
ţite şi îndrăzneţe consideraţii asupra caracteristicelor locuinţei, îmbrăcămintei 
şi încălţămintei ţăranului, acordînd o deosebită atenţie păstrării curăţeniei, ilu-
minatului, încălzirii, aerisirii, pînă şi amenajării cimitirelor. El nu se mulţumeşte 
să descrie alimentaţia populaţiei săteşti din Ţara Veche, ci face observaţii – în 
1895! – privitoare la hrana românilor din Basarabia, Ardeal şi Banat. Trece 
apoi în revistă, din punct de vedere cantitativ, calitativ, dar şi al costurilor, 
nutrimentul ţăranului în diverse epoci ale anului şi semnaleazã opiniile celor 
de la sate privitoare la modul cum ei se alimentează. Nu lipsesc datele despre 
amploarea şi gravitatea alcoolismului în mediul rural. Autorul trage concluzii 
din informaţiile furnizate de statisticile mişcării populaţiei, prilej de a subli-
nia importanţa stimulării progresului cultural şi economic al acestei populaţii. 
     Putem afirma că puţine scrieri privind starea ţărănimii din trecu-
tul ceva mai îndepărtat prezintă interesul pe care-l trezeşte cititorului ac-
tual această carte a lui Crăinicianu. Avem de a face cu o lectură pe care 
este destul de greu să o întrerupi odată ce ai străbătut primele capitole.  
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     Dar opera capitală a lui Gh. Crăinicianu a fost fără îndoială Literatura me-
dicală românească. Biografii şi bibliografie, apărută în 1907, la care a lucrat 
timp de 13 ani. A realizat atunci nu numai un inventar al producţiilor disci-
polilor lui Hipocrate care, de-a lungul timpului, au activat pe teritoriul Im-
periului Austro-Ungar şi al României, ci şi o prezentare a etapelor afirmării 
medicinii ştiinţifice româneşti. Trebuie subliniat că bibliograful nu s-a mulţu-
mit să semnaleze titlurile, ci a înscris pentru fiecare lucrare datele elementare: 
anul şi locul apariţiei, formatul şi numărul paginilor. Pentru scrierile cu valoare 
ştiinţifică deosebită se fac consideraţii despre importanţa lor. Nu lipsesc nici 
aprecierile critice referitoare la corectitudinea tratării problemelor şi mai ales 
la pertinenta vocabularului utilizat. Mai mult încă: producţiile aceluiaşi autor 
sînt menţionate împreună şi beneficiază de o succintă prezentare biografică. 
În felul acesta, promisiunea consemnată pe pagina de titlu, cum că ni se oferã 
nu numai informaţii bibliografice, dar şi biografice, este respectată sistematic.  
     Ca „adaosuri” sînt reproduse liste ale lucrărilor licenţiaţilor în medicinã, 
chirurgie, dentistică, farmacie si „veterinărie”, ale publicaţiilor despre apele 
minerale, ale periodicelor medico-sanitare, precum şi liste ale legilor şi regu-
lamentelor adoptate de-a lungul vremii. Nicolae Iorga afirmă despre autorul 
volumului că este „primul istoriograf al medicinei româneşti”.
     După 1918, Gh. Crăinicianu s-a instalat la Cluj, unde a lucrat ca inspector 
general medico-pedagogic pentru Transilvania, organizînd aşezăminte destina-
te orbilor, infirmilor şi surdomuţilor. La 19 noiembrie 1926 a decedat aici, în 
urma unei scleroze cardio-renale.44 
 Crăiniceanu nu s-a limitat numai la activitatea literară pur ştiinţifică sau de 
strictă specialitate. El are merite însemnate şi ca popularizator al cunoştinţelor 
medicale, ca cercetător al situaţiei sanitare a ţărănimii şi bio-bibliograf al litera-
turii medicale româneşti.
 Crăiniceanu merită recunoştinţa medicinei române şi maghiare deopotrivă. 
Figura lui este foarte apreciată de istoriografii oftamologiei maghiare. În cartea 
doctorului Bartók Imre A magyar szemészet története, aflăm rînduri elogioase 
despre Crăiniceanu şi tot Bartók aminteşte că profesorul Schulek s-a mîndrit că 
elevul Crăiniceanu a ajuns universitar în România.45

Unii dintre medicii români din Ungaria au ocupat funcţii medico-administrati-
ve de răspundere (cum a fost cazul doctorului Augustin Dumitreanu), în timp 
ce alţii au jucat un rol de seamă în cadrul învăţămîntului medical maghiar şi în 
general în viaţa ştiinţifică medicală din Ungaria, cum am văzut cazul lui Dimi-
trie Nedelcu, Pomuţ, Babeş, Bilaşcu şi Gh. Crăiniceanu.

AUGUSTIN  DUMITREANU (1852–1930) s-a născut în comuna Sard, raionul 
Alba Iulia. A învăţat în satul natal şi apoi în Alba-Iulia şi Oradea. Studiile liceale 
şi universitare le-a terminat bucurîndu-se de sprijinul Fundaţiei Gojdu. În 1879 
obţine diploma de medic al Facultăţii de Medicină din Budapesta. Ajunge în 
curînd preparator benevol la filiala spitalului „Rókus” din capitala Ungariei şi 
peste un an, la 1880, medic secundar în secţia profesorilor Kétly şi Lumniczer 
Sándor. Datorită talentului său şi pregătirii sale profesionale, Dumitreanu a fost 
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numit în curînd medic secundar la Spitalul Central „Rókus” unde a funcţionat 
pînă în 1881 în diferite secţiuni a spitalului. Scurt timp el a funcţionat ca medic 
al oraşului Beiuş, dar fiind numit la 4 iulie 1881 medic al poliţiei în una din 
circumscripţiile Budapesta, s-a reîntors în capitala ungară. Avînd preocupări 
şi formaţie de medic igienist-epidemiolog, cu ocazia unor epidemii de holeră 
şi difterie este trimis în judeţele Maramureş (1893) şi Năsăud (1894). În 1909 
i s-a încredinţat funcţia de medic şef al poliţiei din Budapesta. Se retrage din 
activitate în 1917 şi cu un an mai tîrziu se stabileşte în comuna sa natală.
 Doctorul Dumitreanu a publicat în revista medicală budapestană 
Gyógyászat (Terapia) mai multe studii interesante, dintre care unul a apărut şi 
în limba germană la Berlin. El a luat parte cu o comunicare şi la Congresul me-
dicilor şi naturaliştilor din Ungaria, ţinut la Budapesta în 1879. Augustin Dumi-
treanu a participat şi la cel de-al XVI-lea Congres internaţional de medicină din 
Budapesta (1909), prezentînd o comunicare închinată problemei prostituţiei 
din Budapesta.
 Doi fii ai doctorului Dumitreanu – Zeno şi Victor – de asemenea au urmat 
cariera medicală. Victor Dumitreanu a fost asistentul lui Döllinger, profesor de 
chirurgie la Facultatea de Medicină din Budapesta.46

La sfîrşitul secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului XX la Facul-
tatea de Medicină din Budapesta au învăţat un număr considerabil de stu-
denţi români. Pe baza cercetărilor lui Cornel Sigmirean reiese că în perioada 
1867–1918, 619 de studenţi români au frecventat Facultatea de Medicină de 
la Budapesta.47 Bineînţeles nu toţi aici au primit diploma de medic, mulţi au 
fost care au terminat la alte universităţi europene.
 Unii dintre ei au ocupat mai tîrziu, după 1918, funcţii cu răspundere în 
cadrul serviciului sanitar, precum şi importante poziţii în învăţămîntul medical 
românesc, la nou înfiinţata Facultate de Medicină din Cluj. În această categorie 
intră medicii: Alexandru Ceuşianu (doctor din Budapesta, 1881); Teofil Tanco 
(doctor din Budapesta, 1904); Valeria Curtuţiu (prima doctoriţă din Ardeal – 
doctor din Budapesta, 1904); Cornelia Moga (doctor din Budapesta, 1910. 
Specializată la Budapesta, unde a fost timp de 8 ani preparatoare, ea este unul 
dintre primii radiologi ardeleni – 1918); Marta Buteanu (doctor din Budapesta, 
1910. Fost asistentă de clinică, decedată în 1918); Liviu Cîmpeanu (doctor din 
Budapesta, 1914); Marius Hăngănuţ (doctor din Budapesta, 1918, fost medic  
secundar al Sanatoriului de chirurgie şi ginecologie „János” şi preparator la 
Clinica medicală I din Budapesta).48  
 La începutul secolului al XX-lea la Budapesta a avut un renume şi mare pre-
stigiu medicul român Dr. Adalbert Cozmuţa, director al Sanatoriului „Városma-
jor”. Mulţi români au venit la el să-şi caute de sănătate. El i-a tratat şi pe Babits 
Mihály, Ady Endre şi mai multe personalităţi ale culturii române şi maghiare. 
Doctorul Cosmuţa nu lipsea de la nici o manifestare culturală românească din 
capitala ungară. A ajutorat studenţii români din Budapesta, cu sume mai mici 
şi mai mari a contribuit la susţinerea Societăţii „Petru Maior”. 
 
Tinerii români, care au avut posibilitatea să se dedice farmaciei au preferat să 



280

urmeze studiile lor la facultăţile de farmacie din Budapesta şi Viena. În prima 
jumătate a secolului al XIX-lea trebuie să fi fost mai mulţi tineri români ardeleni 
care s-au dedicat acestei profesiuni.
 Dintre farmaciştii români din Budapesta cel mai cunoscut şi renumit a  fost  
GEORGE STUPA. El s-a născut la Oradea în 5 august 1812, într-o familie de 
origine macedoromână. Tatăl său era comerciant. În 1828 Stupa a terminat 
clasele liceale în oraşul natal. În 1829 soseşte în oraşul Giula unde lucrează ca 
practicant la farmacistul Prindl.49 După un an de zile, în 1830, părăseşte oraşul 
bichişean şi se mută la Pesta, unde 2 ani zile lucrează în farmacia lui Székely 
Károly.50 
 Se înscrie la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Univertăţii din capitala 
ungară.  Diploma de farmacist a obţinut-o la 8 august 1834. În acelaşi an şi-a 
publicat disertaţia pentru titlul de „magister pharmaciae”, cu o temă din do-
meniul chimiei farmaceutice anorganice: cianatul de calciu şi sulfatul de zinc 
(Cf. G. Stupa: Rövid értekezések a mészany zöldletről és a kénsavas horganyról, 
Pest, 1834).51

 După ce a lucrat un timp la diferite farmacii din Esztergom, Viena şi Bratis-
lava, Stupa se stabileşte la Arad, unde, între 1840-1848, a fost prorietarul far-
maciei „Îngerul”.52  Stupa a participat la viaţa culturală a oraşului şi la promo-
varea mişcării social-culturale a românilor. Împreună cu Vincenţiu Babeş şi alţi 
intelectuali, el a luat parte la consfătuirea de la Arad, din ziua de 25 februarie 
1848, convocată în vederea luării unor măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei 
şcolilor româneşti. 
 În 1848, Stupa se mută la Pesta. Împărtăşeşte ideile burghezo-democratice 
ale vremii, participă la mişcarea revoluţionară, militează pentru interesele soci-
ale şi culturale ale românilor, şi la 21 mai 1848 este prezent în casa lui Gojdu, 
la întrunirea intelectualilor români, convocată pentru a întocmi memoriul cu 
revendicările românilor din Banat şi Ungaria, adresat guvernului.
 Stupa a jucat un rol activ şi în viaţa publică profesională şi ştiinţifică. A fost 
secretar grefier al Asociaţiei farmaciştilor din Ungaria. Din 1869, el a îndeplinit, 
pînă la moarte, funcţia de casier al Reuniunilor Itinerante ale Medicilor şi Na-
turaliştilor. Farmacia lui Stupa din Budapesta de pe piaţa Kálvin de azi (fosta 
Széna tér) în apropierea Muzeului Naţional era considerată printre cele mai 
dotate. Încă din 1834, el desfăşura o activitate publicistică de specialitate.53

 Alegerea lui, în 1875, ca deputat în Parlament i-a permis să militeze pentru 
interesele corpului farmaceutic. Stupa s-a bucurat şi de o mare popularitate ca 
filantrop. Se număra printre sprijinitorii Societăţii „Petru Maior”. Dintre tinerii 
studenţi din capitală mulţi i-au vizitat casa de pe Múzeum krt. nr. 18. El dădea 
serate pentru ei, iar soţia sa, împreună cu fiica lor. Irma (mai tîrziu soţia lui 
Partenie Cosma) organizau chiar şi excursii şi petreceri la Cinkota, unde aveau 
o vie mare.54 
 Stupa era unul din eforii bisericii ortodoxe greco-române din Pesta, de ase-
menea făcea parte cu mandat permanent din Reprezentanţa care conducea 
Fundaţia Gojdu, contribuind la consolidarea şi dezvoltarea acestei importante 
şi prestigioase fundaţii puse în slujba promovării culturii româneşti. 
 În 1884, la vîrsta de 72 de ani farmacistul George Stupa a trecut la cele 
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eterne. Ştirea morţii sale a apărut în revista Familia din Oradea. Toate peri-
odicele farmaceutice de la Budapesta au publicat necrologuri în care perso-
nalitatea lui a fost evocată deosebit de elogios. A fost înmormîntat în cimitirul 
Kerepesi.55 

 După moartea sa, farmacia lui Stupa a fost condusă de ginerele său, far-
macistul  Kriegner György (1853–1903), soţul Eugeniei Stupa, pînă la moartea sa 
survenită în 1903. Pînă la 1929 Eugenia Stupa a fost proprietara farmaciei. Din 
1929, cumnatul său, farmacistul Matolcsy Károly (1889-1940), soţul Polydorei 
Stupa, a condus farmacia pînă la decesul său survenit în 1940. Văduva Polydo-
ra Stupa timp de 5 ani de zile a stat în fruntea acestei farmacii, pînă cînd fiul 
său Matolcsy György (1920–1992) în 1945 a obţinut diploma de farmacist la 
universitatea din Budapesta. Nepotul lui Stupa a stat în fruntea farmaciei pînă 
la naţionalizarea petrecută în 1950. În perioada 1848-1950 farmacia Magyar 
Korona din Budapesta a fost în proprietatea membrilor familiei Stupa.56

Un alt farmacist român, originar din Banat, a fost lugojanul GHEORGHE RĂ-
DULESCU, cu studii terminate la Budapesta. Era farmacist în oraşul Vác (1879) 
cînd s-a căsătorit cu Ana Nedelcu, fiica profesorului de stomatologie Dimitrie 
Nedelcu de la Facultatea de Medicină din Budapesta. Din 1884 Rădulescu şi-a 
continuat activitatea la Budapesta, devenind membru al directoratului Asocia-
ţiei Farmaciştilor, funcţie pe care a ocupat-o între anii 1885-1908. Rădulescu şi 
fiul său, de asemenea farmacist, au murit în acelaşi an, în 1920, cu ocazia marii 
epidemii de gripă care a bîntuit după primul război mondial.57

Dintre ceilalţi farmacişti români cu studii terminate spre sfîrşitul secolului al 
XIX-lea îl amintim pe GHEORGHE OPREA (1869–1956) din Lugoj. După ob-
ţinerea titlului de magistru în farmacie la Budapesta (1896), Oprea a lucrat la 
farmacia lui Gh. Rădulescu. Mai tîrziu şi el şi-a deschis o farmacie în secto-
rul VIII.58 Între anii 1908–1914 el a lucrat ca şef de laborator la o fabrică de 
medicamente din Viena. Întorcîndu-se la Budapesta, Oprea, care era membru 
al Partidului Social-Democrat din Ungaria, a participat la evenimentele din 
1918–1919. S-a stabilit la Cluj, în 1922, e numit inspector farmaceutic al Ca-
selor Cercuale din Transilvania şi Banat. Oprea urmărea cu interes periodicele 
farmaceutice din România. Inspirîndu-se din lucrarea lui N. I. Angelescu, (Acte 
şi documente din trecutul farmaciei în Ţările Române, Bucureşti, 1904,), el a 
publicat o serie de articole în presa farmaceutică ungară despre trecutul farma-
ciei româneşti.59 

Trecînd în revistă cele expuse în studiul de faţă, ne dăm seama de limitele lui. 
Desigur că lista medicilor şi a farmaciştilor români din Budapesta s-ar putea 
continua, deoarece enumerarea de mai sus nici pe departe nu este completă. 
Dar intenţia noastră a fost doar să schiţăm cultura medicală românească din 
Budapesta, fără să avem pretenţia de a fi oferit o prezentare integrală şi defi-
nitivă.
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ANEXE

1

Hála-nyilatkozat

Sztupa György úr „a magyar koronához” czimzett gyógyszertár tulajdonosa, ki 
már több év óta fele áron adatta ki a nemzeti szinház tagjainak a gyógyszereket, 
legujabban még szebb jeleit adá jótékonyságának, midőn 20 szegényebb sorsu 
szinházi egyénnek a nála eddig megrendelt gyógyszerek árát végkép elenged-
vén, az azokról szóló vevényeket alulirthoz kézbesités végett visszaküldötte; e 
fölött az igazgatósághoz intézett levelében azon ajánlatot tevé, miszerint mind-
azon nemzeti szinházi egyéneknek, kiknek saját szavai szerint: „a sors nem 
engedte meg, hogy fáradságaik után nagyobb dijban részesülhessenek, és igy 
az élet nehézségeivel kell küzdeniök u. m. a karszemélyzet tagjainak, jegysze-
dőknek, gépészeknek, szegényebb zenészeknek és szolgáknak” a gyógyszere-
ket ezentul ingyen adatja ki, a többi tagnak pedig, mint azelőtt, továbbra is fele 
áron..
 Ezen felebaráti szeretetből és az intézet iránti rokonszenvből eredő jóté-
kony ajánlatok köztudomásra juttatván, egyszersmind a nemzeti szinház igaz-
gatóságának és öszes személyzetének legforróbb köszönete nyilvánittatik. Pes-
ten; február 20-án 1855.

Szigligeti, a nemzeti szinház titkára.
[Vasárnapi Újság, 1855]

2

A borsöprő értékesítésről

Csak nevéről ismerjük már azon boldog időket, midőn a magyar szőlős-gazda, 
bő termésü évben, boldog boldogtalannak osztogatá az isten áldását, – midőn 
egy üres hordóért két annyi mustot örömmel adtak. Boldog idők hol vagytok? 
ezen időkre még elegen igen jól emlékezünk, de utódainknak mesésen fog 
hangzani, sőt nekünk is, ha azon küzdelmiekre gondolunk, melyekkel jelen-
leg megmérköznünk kelletik, midőn verejtékes fáradságaink után, a mit még 
tulajdonunknak nevezhetünk, pinczéinkben letehetjük. Azért t. borász társaim 
családi kötelességet végzünk akkoron, midőn ügyekszünk mindazt értékesíte-
ni, mit eddig gondatlanul csaknem kidobtunk. Kezdjük a bor söprővel, mihez 
egy kevés fáradságnál egyéb nem kivántatik.
 A magyar borász az uj bor szinét söprőjéről lehúzván, a söprövel, mit sem 
gondolván, azt a zsidónak csekély árért oda adta, és örült, ha pinczéje tőle 
menekülhetett, de mig kincsét könnyedén magától eldobta, családját több 
tekintetbenn rontotta, mit számokkal és tényekkel be is bizonyítok.
 Nem értem azokat, kikket a terhes idők változása gondolkozóbbá tévén, 
ügyekszenek mindennek értékesitésén, hanem szólok azokhoz, kik nem tudják 
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vagy nem akarják évenkinti káraikat számítgatni, és a megrögzött régi szokás-
nak hódolnak. De szavamat számokkal bebizonyítani ígértem, tehát a tárgyra.
 Az uj bor lehúzásánál, a zavarosan folyni kezdő bort félre tettük, és jobb 
esetekben cselédjeinknek, nagyobb részt boraink feltöltésére – nem ritkán ká-
rosan – használtuk, a seprőt pedig a zsidónak pálinka főzésre eladtuk, és ha jól 
fizetett, kaptunk akójáért 40 pengő, vagy 70 uj krt.
 Ellenben ha a bort tisztán lehúzzuk, és zavaros részét a seprővel együtt egy 
felakasztott zsákban öntjük, és így leszivárogni engedjük, akkor tisztán azon 
seprőből, melynek akóját eddig eladtuk 70 uj kr., a zsákba töltés és leszürés 
által nyerünk legkevesebbet 10 itcze folyadékot, ha pedig kipréselhetjük 24, 
25 itczét. Ezen folyadékot azután tisztán megszürve, 10–12 itczés, vagy na-
gyobb üvegekben töltvén, és mérsékelt melegségben a konyhában hagyván, 
nyár közepe felé a legerősebb és tisztább ecztet nyerjük, mely oly méreg erős 
lesz, hogy a használatnál 3-4, sőt a bor minémüsége szerint több rész vizet kell 
hozzá adni, hogy élvezhető legyen. Az egyszer képződött eczet-anyára pedig 
folytonosan töltvén bor maradékot, a jó eczetből többé ki sem fogyhatunk.
 Az ily bor-ecztet kapva veszik 20–30 uj krral, mit husz itczénél csak 20 krral 
számítva 200 krt tesz, minfogza tehát 130 kr nyeresség lesz egy akó seprőnél, 
de tulajdon használatra fordítva, ha csak két rész vízzel keverjük, lesz belőle 
60 itcze használható eczet, – vegyük most már a legroszabb bolti ecztet csak 
6 uj krral, és adjunk 60 itczéért 360 krt; nemde midőn a hozzá való anyagot 
eladtuk 70 krért, a veszteség 2 ft 30 kr, e mellett családunk a tiszta jó illatu és 
egésséges boreczet helyett egésségtelen rosz, és gyakran betegséget okozó bolti 
eczetet kénytelen használní.
 Még hátra marad a vastag kipréselt söprü, melyet földdel és más trágya 
nemüvel keverve, és visszaadva az anya tőkének táplálatul, azzal szőlőinket 
javitjuk, és trágyánkat – mi nélkül a borász el sem is lehet – szaporitjuk.

Sztupa György, gyógyszerész.
[Borászati lapok, Pest, 1860, február 25.]

3

Hymen

Prea iubitul nostru amic, dl advocat în Beiuş, Parteniu Cosma şi-a încredinţat 
în joia trecută de soţie pe frumoasa domnişoară Irma Stupa din Pesta. Cerul să 
împresoare darurile sale fericitoare asupra junei perechi.

[Familia, 1866, nr. 15, p. 180.]

Dlu advocat din Beiuş Parteniu Cosma, mîine, luni, în 30 iulie după miazăzi la 
şase oare se va cununa cu dşoara Irma Stupa.

[Familia, 1866, nr. 21, p. 252.]
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4

XXIII. 1879. október 1-jén tartott közgyűlés jegyzőkönyve

637. Krick Árpád, Dumitreanu Ágoston [subl. n.], Heller Lajos orvosok és Stein 
Teréz, Kovász Teréz szülésznők okleveleinek kihirdetése.

[326.] [Előterjesztész] A t. főorvosi hivatal az 1876. évi XIV. tc. 162. §-ának e.) 
pontja értelmében bemutatja:

Krick Árpád /: lak.: Kalap u. 9. sz. a (IV.ker.) :/, Dumitreanu Ágoston /: lak.: IX. 
ker. Barak Kórház:/, Heller Lajos /: lak.: VIII. ker. Víg u. 2. sz.:/ orvostudorok; 
Stein Teréz /:lak.: Dob. 122. sz. VII. ker.:/, Kovács Teréz /: lak.: VIII. k. Tavasz-
mező u. 37. sz.:/ szülésznők rendben talált okleveleit szabályszerű kihirdetés 
végett.

[Határozat] A bemutatott és rendben talált oklevelek kihirdettetnek és az erről 
szóló záradékkal ellátva további intézkedés végett a t. főorvosi hivatalnak kia-
datni rendeltetnek.

A főv. tanács pedig felhívatik, hogy nevezett orvostudorok és szülésznőknek az 
adózók lajstromába leendő felvétele iránt intézkedjék.

[Budapest Főváros Levéltára, Közgyűlési jegyzőkönyvek]

5

Hymen

Dl. Dr. Victor Babeş, distinsul profesor la Facultatea de medicină a Universi-
tăţii din Budapesta, astăzi: 1 mai îşi va serba cununia cu domnişoara Iosefina 
Torma, fiica dlui Carol Torma profesor la aceeaşi universitate; cununia va avea 
loc după miazăzi la 6 ore, în Biserica greco-română din Budapesta; naş va fi dl 
Alexandru Mocioni.

[Familia, 1886, nr. 16, p. 195.]

6

Conferinţa dr.-lui Babeş

Nu departe de Domiţa Bălaşa, tot pe malul Dîmboviţei, în localul de mai-na-
inte al tipografiei statului, care de atunci a căpătat un palat nou mai în sus pe 
acelaş mal, se află instalat Institutul de bacteriologie.
 Institut nou şi acesta, dar cu mare viitor, căci în fruntea lui se află ca direc-
tor o celebritate europeană, dl dr. Victor Babeş.
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 Se ştie că dl dr. Babeş, încă în timpul cînd se afla în Budapesta, ş-a făcut un 
nume atît de bun în lumea învăţaţilor francezi, încît Pasteur a scris răposatului 
ministru de Culte Trefort ca din Ungaria pe Babeş să-l trimită pentru a studia 
vindecarea turbării. Acviziţia lui pentru fondarea unui institut de bacteriologie 
în Bucureşti a fost una din cele mai fericite inspiraţiuni ale acelora cari con-
duceau atuncea destinele României. Azi dr. Babeş este o fală a Bucureştilor şi 
institutul condus de dînsul, o şcoală model, de care puţine ţări au.
 Bacteriologia este un ram nou al medicinei, care numai în timpurile din 
urmă a început a fi studiată mai cu de-amănuntul. Unul din cei ce pe terenul 
acesta ş-a făcut un nume cunoscut de toţi oamenii de specialitate este şi dr. 
Victor Babeş. Cercetările sale publicate în limba franceză sînt bine apreciate de 
învăţaţii naţiunii suroare.
 Stabilit în Bucureşti, după exemplul învăţaţilor din străinătate cari lucrează 
atît de mult pentru vulgarizarea ştiinţei, a deschis un şir de conferinţe publice 
din specialitatea sa. Şi în scurt timp aceste conferinţe deveniră atît de frecven-
tate, încît sala institutului nu mai era încăpătoare şi se încinse o luptă formală 
pentru cîte un loc. Căci tot ce pretindea a aparţine elitei intelectuale în capitală 
se credea datoare să asiste la aceste conferinţe;  ba însăş curtea regală, în frunte 
cu regele şi regina, ţinu să onoreze pe distinsul profesor român. Atunci se luară 
măsuri să nu mai poată fi îmbulzeală; de atunci apoi se dau bilete de intrare şi 
astfel numai cei ce au bilete pot să intre.
 Am asistat şi eu de vro două ori la aceste conferinţe, cari de regulă încep 
seara la 9 ore şi, dimpreună cu toţi cei de faţă, totdeauna am adus cu mine 
impresiunile cele mai plăcute. Oricît de seacă pare pentru un laic specialitatea 
d-lui dr. Victor babeş, ascultătorii nu se obosesc defel, căci dînsul îşi predă 
ştiinţa într-un mod uşor şi plăcut, ba o şi ilustrază prin nişte experimente in-
structive cari ţin luarea-aminte tot legată.
 Ascultîndu-l, privirea mea se oprea asupra figurei care şedea în apropierea 
dînsului. Era venerabilul părinte, dl Vincenţiu Babeş. Şi cum vedeam atenţiu-
nea cu care publicul asculta pe conferenţiar, cum constatam stima ce se mani-
festa pe faţa tuturora, îmi ziceam:
 – Ce fericire poate să simtă acuma acel părinte!

Iosif Vulcan
[Familia, 1890, nr. 21, p. 248–249.]
 

7

Româncă distinsă la universitatea din Budapesta

Dşoara Valeria Curtuţ, fiica dlui Moise Curtuţ, advocat în Arad, studiază me-
dicina la universitatea din Budapesta, în cursul al patrulea. Luni în 13 mai n., 
ţinîndu-se festivitatea împărţirii premiilor între studenţi şi sudente, a fost distin-
să şi dşoara Curtuţ, pentru lucrarea sa literară.

[Familia, 1901, nr. 18, p. 215.] 
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8

A budapesti egyetem női hallgatói
 
A budapesti egyetemen most száznál több kisasszony tanul. A női egyetemi 
hallgatók közül 71 a tanári pályára készűl, 31 pedig az orvosira. A 102 kisass-
zony közül kettő egyetemi gyakornok. Kurtutz Valéria, ki Klug tanár katedrája 
mellett és Balogh Margit, aki Lóczy Lajos tanár katedrájánál kinevezett gyakor-
nok. A bölcsészetet hallgató kisasszonyoknak az egyetemen külön szobájuk is 
van.

[Huszadikszázad, 1902, március]

9

Sanatoriul „Városmajor” din Buda

Mulţi din inteligenţii noştri au lipsă de sfaturi medicale şi de o cură temeinică 
pentru oţelirea organismului  slăbit prin muncă şi năcazuri. În scopul acesta să 
recomandă cu toată căldura sanatoriul Városmajor din Buda, al cărui condu-
cător este medicul român Dr. Cosmuţa, la care se poate adresa spre a-i cere 
consultaţiuni în orice boală, iară cei ce sufăr îndeosebi de boale interne şi de 
nervi primesc o îngrijire deosebită în acel sanatoriu şi institut de hydroterapie.
Pe lîngă aceasta preoţilor şi învăţătorilor noştri confesionali le acordă un scă-
zămînt de 10%.
 Cei avizaţi să se adreseze deci la dl Dr. Cosmuţa.

 [Foaia Diecezană, 1910, nr. 50.]

10

O româncă – medic şi consilieră municipală 

Înainte cu cîţiva ani în oraşul Giula a fost aleasă medic, prin votare în toate le-
gală, d-ra Dr. Valeria Curtuţ, fiica fostului advocat din arad, dr. Moise Curtuţ. În 
Giula însă, tîrziu după alegere, s-a ivit nişte încurcături interesante. Medicii ora-
şului toţi erau membri ai primăriei şi deci ai consiliului municipal, - toţi aceşti 
membri au drept de vot. Încurcătura s-a ivit cînd dşoara Dr. Valeria Curtuţ avea 
drept de vot, deşi în camera ţării nici nu s-a aşezat spre dezbatere vreun astfel 
de proiect de vot pentru femei. A fost învinuită şi atacată vehement, pentru că 
îşi exercita dreptul de vot ca funcţionară a oraşului. Judecătoria administrativă 
însă a deslegat definitiv încurcătura: dşoara Dr. valeria Curtuţ, ca orice funcţi-
onar membru al reprezentanţei oraşului, are drept de vot, irelevant că s-a pus 
ori se va pune în discuţia camerei vre-un proiect de drept de vot pentru femei.

[Deşteptarea, 1913, nr. 16.]
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11

Ady-élmények

Ady A menekülő élet elkészültekor testileg lelkileg komoly válságokon ment át. 
Mikor az utolsó korrektúrát végeztük a köteten, meglepődve láttam rajta a nagy 
összetörtséget a pár héttel azelőtt lakásomban tapasztalt jókedvűsége után. A 
Dorottya-utcai Magyar Királyban való szállását, nem merve magában maradni, 
egy időre fölcserélte a Léda nővérénél való lakással (a Koronaherceg utcán). 
Hogy mért költözködött oda és akkor, amikor Lédától válni akart: nem tudom. 
Lehet, hogy éppen azért, mert a szakítást elkerülhetőnek tartotta. Egy pár elej-
tett megjegyzéséből erre kell következtetnem. Panaszkodott a hozzá különben 
nagyon gyöngéd és őt anyásan dédelgető nővérre, hogy igyekszik kedvét ven-
ni Lédától. „Mondtam is neki, hogy ez nem fair”, így szólt akkoriban egyszer 
hozzám, fanyarul mosolyogva. Ady abban az időben feltűnően kedvetlen volt, 
állandóan nagyfokú neuraszténikus bántalmai voltak, halkan, fáradtan beszélt, 
félt a haláltól. Még 1912 február havában bement a városmajori Kozmutza-
szanatóriumba s egy félévnél tovább tartózkodott ott. Hónapokig nem írt egy 
sort sem, se verset, se prózát s mikor ez év április havában meglátogattam, azzal 
lepett meg, lehet, hogy egy szót sem ír többé s visszavonul a szülei birtokára. A 
ma hírhedt fogalommá lett Galilei-kör kért akkor tőle, április közepére, verset s 
Ady nagyon nehezen tudta megcsinálni. (Előttem belefogott egyszer, „no, azért 
is, mindjárt megleszek”, ágált előttem, le is írt egy pár sort, de ki is törülte őket 
mindjárt s abbahagyta azzal, hogy: nem megy.) de végül mégis meglett s hóna-
pok óta ez volt az első költemény, a hatalmas Új, tavaszi seregszemle, amelyet 
a gyógyulni, erejéhez visszatérni kezdő költő nem a kis galileisták, hanem a 
maga bíztatására írt, fejedelemként hordva végig szemét a maga máris győzel-
mes seregén, az érte és fajtájáért harcoló Ady-versek századain.

Földessy Gyula
[Nyugat, 1923, 15–16. szám]
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IULIU TODORESCU – UN BIBLIOFIL ROMÂN DIN BUDAPESTA

Iuliu Todorescu s-a născut la 16 august 1866 la Budapesta. Aici şi-a terminat 
şcolile, în 1886 s-a înscris la drept şi în 1892 a luat doctoratul. Ca jurist a trăit 
timp îndelungat la Paris. A călătorit foarte mult prin toată Europa, a ajuns şi în 
Africa. A vorbit la nivel ridicat limbile română, maghiară, germană, engleză şi 
franceză. S-a retras la Budapesta şi aici, cu hărnicia şi dragostea omului de şti-
inţă, a strîns cărţi rare alcătuindu-şi o valoroasă colecţie. Lărgirea orizontului de 
cunoaştere îl readuce la cultura propriului neam, căreia îi recunoaşte valoarea 
care încă din copilărie a exercitat asupra lui un farmec deosebit. De exemplu, 
la 14 ani scrie către mătuşa sa Maria Flore, rugînd-o să-i procure un alfabet cu 
caractere chirilice cu corespondentul latin ca să-l ştie citi şi să-l compare.1 Por-
nind de la această curiozitate, mai tîrziu, moştenind o avere însemnată de la 
părinţi, s-a dedicat colecţionării manuscriselor şi cărţilor rare. Nu a cruţat nici 
bani, nici timp, nici sănătate, ca să creeze o colecţie mai complexă decît cele 
ale timpului, prin caracterul său multinaţional. Acest avocat înstărit de origine 
română şi-a cheltuit marea avere achiziţionînd cărţi vechi din toate părţile.

Acestei pasiuni s-a devotat timp de aproape 30 de ani. În timpul primului răz-
boi mondial, colecţionarea tipăriturilor vechi a devenit imposibilă. Spiritul de 
cercetător l-a îndemnat spre alte preocupări. Materialul deja strîns a trezit în el 
alte concepţii, a încercat a selecta. Atunci a început colecţionarea filigramelor 
tuturor tipăriturilor apărute în limba maghiară pînă la 1711, şi a acelor publica-
ţii în limbi străine care s-au editat în tipografiile din Ungaria.
 În scurt timp a reuşit să adune 1000 de exemplare. Todorescu a dorit să 
scrie: Istoria tipografiei în Ungaria.2 Din păcate această lucrare a rămas numai 
în stadiul planificării, l-a atacat o boală grea şi foarte tristă, timp de 3 luni a su-
ferit foarte mult, la 27 noiembrie 1919 s-a stins din viaţă, şi a fost înmormîntat 
în cimitirul Kerepesi.3

 După moartea sa, întreaga colecţie a fost donată Bibliotecii Széchényi, de 
către văduva lui, născută Horváth Aranka, şi recăsătorită apoi cu Schöplin Ala-
dár. Cu această ocazie s-au donat şi 10.000 de coroane ca din această sumă 
să se cumpere cărţi pentru mărirea fondului bibliotecii. Ca un semn al recu-
noştinţei, post mortem Todorescu a devenit directorul onorific al Muzeului 
Naţional.4

 Todorescu din tinereţe a fost un colecţionar pătimaş. Prima carte i-a cum-
părat-o tatăl său (Paul Todorescu, membru activ al coloniei române din Pesta, 
membru al comitetului bisericesc, etc.) în drum spre Germania. Era o Biblie în 
limba germană, legată în piele. Îndeosebi l-au interesat cărţile tipărite în româ-
neşte sau cele în limba maghiară, cărţile rare, care au fost tipărite pe teritoriul 
fostei Ungarii. La început colecţionarea a mers uşor, dar cînd s-a adunat un 
număr mare de cărţi, de multe ori a trebuit să caute ani de zile, ca să ajungă 
la un exemplar mai rar. A avut legături cu librarii şi anticarii mari din ţară şi 
străinătate. Aşa s-a întîmplat că, din cărţile mai rare au ajuns în proprietatea lui 
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mai multe exemplare. Dacă acestea au avut lipsuri, au fost întrebuinţate pentru 
completare.
 Munca grea şi migăloasă a acelor treizeci de ani, a creat această colecţie 
de cărţi vechi, care este unică între colecţiile din Ungaria. Nici în bibliotecile 
publice ale celor mai multe instituţii culturale, ca Biblioteca Universităţii din 
Budapesta sau chiar Biblioteca Academiei, nu au existat cărţi aşa de frumos 
ornamentate sau bine legate, ca în biblioteca particulară a lui Iuliu Todorescu. 
Pentru determinarea exemplarelor „unice” a investigat toate bibliotecile cu-
noscute din Austro-Ungaria, pentru a compara exemplarele acestora cu cele 
proprii. Dacă au fost lipsuri în exemplarele lui, dacă acestea nu au cuprins pa-
gini întregi, ci numai cîteva rînduri din text, de exemplu file rupte pe jumătate, 
figuri tăiate din text, lipse de inţiale, a trimis volumele la Berlin sau la Leipzig, la 
cei mai vestiţi restauratori, ca acolo să fie completate pe o hîrtie asemănătoare. 
A sacrificat bani mulţi pentru acest scop, restaurarea unei file costînd pe vre-
mea aceea 60-80 de mărci. Paralel cu aceste restaurări s-a efectuat curăţirea 
paginilor pătate cu ulei, apă sau grăsime. Aceste lucrări Todorescu le făcea sin-
gur. A încercat multe procedee de curăţire, pînă ce l-a găsit pe cel mai potrivit. 
Cu o răbdare extraordinară, de multe ori întreaga noapte a lucrat la curăţirea 
filelor de mărimea unei palme sau chiar mai mici. Apoi usca filele curăţate şi 
numai după ce au fost aşezate în ordine, a urmat legarea cărţilor. Deseori fă-
cea aceste operaţii pentru mii de pagini de carte. Todorescu a iubit foarte mult 
cărţile, a căutat să dea un exterior artistic volumelor care au trecut în biblioteca 
lui. Cărţile sale au învelitoare din catifea cu bare de argint sau din pergament 
pictat cu ornamenţie de smalţ sau din piele artistic aurită.
 În fondul lui Todorescu, donat Bibliotecii Széchényi se găsesc circa 30 de 
volume de carte românească veche şi multe cărţi româneşti apărute în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea. Cea mai veche tipăritură a colecţiei este Litur-
ghierul slavo-român, imprimat de călugărul Macarie la Tîrgovişte (1508). O altă 
raritate este Sobornicul slavo-român, tipărit la Sebeş-Alba (1580).
 Cele mai multe tipărituri provin din secolul al XVII-lea, începînd cu Evan-
ghelia cu învăţătură – Alba Iulia, broşat (1641); Noul Testament sau Împăcarea 
– Alba Iulia (1648) în legătură veche de piele; Sicriul de aur – Sebeşul săsesc 
(1653). Una din cărţile cele mai valoroase ale colecţiei este Cazania tipărită la 
Iaşi prin grija mitropolitului Varlaam (1643). Dintre produsele tiparniţelor din 
Transilvania este şi noul Testament de la Bălgrad (1648); Psaltirea ce se zice 
cîntare a fericitului proroc şi împărat David – Alba Iulia (1651).
 În Biblioteca Todorescu figurează şi cărţi multiplicate în centrele tipografice 
ale Ţării Româneşti. Dintre ele menţionăm Îndreptarea legii realizată la Tîr-
govişte (1652) din iniţiativa domnitorului Matei Basarab. În 1682 s-a tipărit 
Evanghelia, iar în anul următor Apostolatul.
 În această colecţie sînt şi două manuscrise româneşti, Kazanije din sec.XVI-
II-lea şi Aron Pavel: Catavisier (1778) manuscris provenit de la Aron Pumnul.
 Bineînţeles că se găsesc aici şi tipăriturile, cărţile româneşti scoase la Ti-
pografia Universităţii din Buda. Scrierile corifeilor Şcolii Ardelene, Ioan Teo-
dorovici, Al.Beldiman, Damaschin Bojincă, Moise Bota, etc. Cărţile adunate 
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de Todorescu constituie cel mai masiv grupaj de carte veche românească din 
Ungaria, comparabil cu bunele colecţii din ţară.
 În Biblioteca Todorescu materialul a fost grupat pe următoarele părţi com-
ponente:
 I. Tipărituri în limba maghiară – 1779 bucăţi;
 II. Tipărituri în limba română, germană, rusă etc. tipărite pe teritoriul Un-
  gariei, 2434 bucăţi;
 III. Tipărituri apărute în străinătate de la autori autohtoni, 4335 bucăţi;
 IV. Tipărituri din Ungaria de la 1712 încoace;
 V. Incunabile;
 VI. Tipărituri din străinătate (sec. XVI–XIX-lea);
 VII. Tipărituri slavone, 84 bucăţi. Tipărituri în chirilică;
 VIII. Manuscrise;
 IX. Ediţii facsimile;
 X. Lucrări de izvoare bibliografice şi ştiinţe auxiliare.5

 În literatura de specialitate, găsim chiar numele Todorescu dat unui codice, 
cumpărat de acesta de la un anticar din Budapesta. În anul 1911, la un anticar 
din Budapesta, între coperţile cărţii cu titlu: Diadori Siculi  scriptoresgraeci libri 
duo de Philippo et de Alexandro. Ustrungue latinitate donavit Angelus Caspus 
Bananiensis, Vienae Pannonie 1516, ca material pentru umplerea legăturilor 
de piele, dr. Sztriszky Hiador a găsit nişte file vechi. A început să transcrie aces-
te texte. Anticarul a pus în vînzare cele 58 de file şi astfel au ajuns în proprie-
tatea lui Todorescu, care le-a cumpărat aşa cum au fost găsite. Multe din file 
au fost lipite cu clei gros, Todorescu le-a desfăcut prin înnoirea cleiului. După 
numele proporietarului s-a dat numele „Codicele Todorescu” acestor prime 
texte în limba română tipărite, cu litere latine în Transilvania.6

 Textele reprezintă psalmi şi cîntece bisericeşti traduse din limba maghiară, 
cu urmele influenţei calvine asupra românilor ardeleni. „Codicele Todorescu”, 
despre care a scris un studiu Nicolae Drăgan, conţine: predici, cugetări în ora 
morţii, Tatăl Nostru, etc. 7

       Colecţia lui Todorescu nu înseamnă pentru posteritate numai obiectele 
în sine. Fenomenul Todorescu are o semnificaţie profundă. El reprezintă o ati-
tudine, cea a curiozităţii gratuite, ce stă la baza oricărei creaţii din domeniul 
cultural.
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NOTE

 1. Kelecsényi Gábor, A könyves Todoreszku, In: „Budapest”, 1987, nr. 6, p. 31.
 2. Akantisz Viktor, Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka régi magyar könyv-

tára, Budapest, 1922, p. X.
 3. În cimitirul Kerepesi monumentul funerar a lui Todorescu a fost  ridicat de 

sculptorul Horvai.  În marmură este gravat următorul citat:
 „Tiszta magyar szíve s lángja a honszeretetnek e hantból
 Égre kitőrve, csupán hamvai nyugszanak itt.
 Porba omoljon e sír, az idő foga bár elenyészve:
 Tetteiben neve él s messzi korokra ragyog.”
 4. Lingvistul Melich János, directorul de atunci al Muzeului Naţional, a spus 

următoarele despre Todorescu: „Az évek során  át folytatott céltudatos munká-
val Todoreszku Gyula olyan nagy értékű, olyan ritkaság- és unikumkönyvtárat 
hordott össze, amilyet eladdig a legjelesebb  magángyűjtők nem gyűjtöttek volt 
egybe. S hogy a gyűjtemény halála után is az ő szándékai  és eszméi továbbra is 
gyarapodhassék, özvegye nemes elhatározással évente tízezer koronát adomá-
nyoz az Országos Széchényi Könyvtárnak… Todoreszku Gyula és neje, Horváth 
Aranka a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának legnagyobb adományozói 
közé tartozik.”

   (Kelecsényi G., ibidem, p. 33.)
 5. Akantisz V., ibidem, p. XV.
 6. Dr. Sztripszky Hiador és Dr. Alexics György, Szegedi Gergely énekes könyve a 

XVI. századbeli román fordításban, Budapest, 1911.   
 7. „A tudományos világ külön is őrzi nevét a román szakirodalomban Todoreszku-

töredékként ismert néhány lapnyi nyomdatermék révén. Régi időkben a 
nyomdászok nyakukon maradt termékeiket összeragasztózva újabb könyvek 
kötéstáblájának béléseként hasznosították. Ennek a papír drágaságán alapuló 
gyakorlatnak  köszönhetően a múlt századtól kezdve a kötéstáblák szétáztatása  
sok titkot tárt fel a régi könyvek és kódexek után kutató szakembereknek. Így 
bukkantak rá a Todoreszku-töredékre is. Címét nem ismerjük, mert a könyvnek 
csak néhány lapja került  elő. Rajtuk tíz, magyarból fordított román nyelvű pro-
testáns  ének. Valamennyi előtt címként az eredeti magyar ének kezdete  olvas-
ható. A betűtípusok azt mutatják, hogy a 16. század hatvanas-hetvenes éveinek 
táján került ki a nyomdából. Mai ismereteink szerint a Todoreszku-töredék az 
első olyan román nyelvű könyv, amelyet nem cirill, hanem latin betűkkel szed-
tek, ráadásul a magyar írásmódot követő hangjelöléssel.”

   (Kelecsényi G., ibidem, p.33.)      

(In: ALMANAH. Publicaţie a Societăţii culturale a românilor din Budapesta, 
Red. Ana Borbély, Budapesta, 1995, p. 54-58.)



294

ION LUCA CARAGIALE ŞI BUDAPESTA

Anul 2012 este declarat Anul Caragiale, întrucît se împlinesc 160 de ani de 
la naşterea şi o 100 de ani de la moartea celui care a fost Ion Luca Caragiale 
(1852–1912), cel ce  a dat opere nemuritoare publicului românesc. Autor a 
numeroase schiţe, nuvele şi opere, Caragiale s-a detaşat ca un fin mînuitor al 
umorului, cu care adesea înfiera clasa politică a vremii sale. Opere care ramîn 
valabile şi astăzi şi care îl fac pe cititor să guste vremurile de odinioară, dar şi 
să observe cu tristeţe asemănări cu timpurile contemporane. I. L. Caragiale va 
ramîne veşnic o figură emblematică a satirei româneşti şi a unui spirit mereu pus 
pe „giumbuşluciri şi comicarii” cum era el caracterizat de criticii vremii sale. 

* * *
Acum un secol, la 9 iunie 1912, se stingea din viaţă cel care avea să fie socotit 
drept cel mai mare dramaturg român. Ion Luca Caragiale, autorul nemuritoa-
relor „D`ale carnavalului”, „O scrisoare pierdută” sau „O noapte furtunoasă”, 
a murit la Berlin, la vîrsta de 60 de ani. 

Turneele lui I. D. Ionescu în Transilvania şi Ungaria

Caragiale a avut bune relaţii cu românii din Ungaria şi cu cei din Budapesta. 
De fapt prima întîlnire cu Caragiale pe aceste meleaguri a fost prin personajul 
său principal  Ionescu de la Union, din comedia sa O noapte furtunoasă. Ion de 
la Union nu e altcineva decît cupletistul braşovean I. D. Ionescu (1844–1900).
 În vremuri de mult apuse, grădina „Union” de pe fosta stradă Cîmpineanu, 
în apropiere de vechiul Teatru Naţional, a căpătat faimă în  Bucureştiul de 
altădată, faimă ce a continuat şi în comedia lui I. L. Caragiale  O noapte furtu-
noasă, datorită îndeosebi cupletistului I. D. Ionescu. Angajat în trupa lui Matei 
Millo, artist dramatic înzestrat, acesta interpreta diferite roluri şi cînta. Grădina 
bucureşteană, pe a cărei scenă a jucat de mai multe ori, era ca o curte cu cîţiva 
copaci, cu trei duzini de mese şi cu scaune în jur, iar în spate se afla o popi-
cărie. Acolo a cunoscut cupletul epoca sa de glorie, în interpretarea lui I. D. 
Ionescu. Dar spaţiul era prea mic pentru faima dobîndită, ne spune Constantin 
Bacalbaşa, pentru cei ce doreau să-l vadă pe straşnicul cupletist. Şi Hanul Ma-
nuc a găzduit spectacolele de teatru ale lui I. D. Ionescu.1

 Îşi făcuse numele mai cu seamă în Transilvania şi Ungaria, unde turneele 
lui ridicaseră foarte mult sentimentul naţional. Acest artist complex a contribuit 
la evoluţia teatrului muzical românesc întrecîndu-i rapid pe cîntăreţii de şanso-
nete ai epocii, ca Gherman Popescu, Filacowscki sau Bernardo, creînd un nou 
stil, pe măsura cerinţelor vremii. Jurnalele se grăbeau să arate că, pe lîngă faptul 
că amuză, cupletele lui moralizează în acelaşi timp. Deşi nu aspira la preţuire 
în cercurile artistice mai înalte, totuşi succesul lui era vizibil.2

    În afară de Millo şi Pascaly, în Transilvania, Banat şi Crişana au dat spec-
tacole G. A. Petculescu şi I. D. Ionescu.3 Acesta din urmă a ajuns şi la Giula, 
Macău şi Pesta.4
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 Un turneu cu răsunet peste decenii a efectuat echipa cupletistului braşo-
vean I. D. Ionescu şi în părţile Aradului. Artistul, însoţit de scriitorul Ioan Slavici, 
a ajuns în 1872 şi la Giula. Despre impresiile avute în acest oraş, Slavici scrie 
astfel:” L-am găsit într-un rînd [pe I.D.Ionescu n.n.], în timpul vacanţelor la 
Arad. Văzînd efectul, pe care l-a produs asupra celor mai mult ori mai puţin 
înstreinaţi, am plecat cu el la Lipova şi de acolo am trecut dealungul Podgoriei 
şi peste Cîmpie pînă la Giula (Békés-Gyula), unde sunt vre-o 6000 Români 
risipiţi printre vre-o 20.000 Maghiari.
 Pretutindeni a fost primit c-o însufleţire oarecum bolnăvicioasă.
 N-am fost primiţi nicăiri cu atîta năvălnicie ca aici, unde o sală de tot mare 
a fost trei zile d-a rîndul plină, căci au venit şi oameni de prin satele româneşti 
de prin apropiere.
 La Giula şedeam în timpul reprezentaţiunii la cassă, cînd a venit la mine un 
ţăran, mi-a zis: Veniţi şi la noi la Macău [subl.n.].
 Dar d-l Ionescu o să cînte în faţa unei săli goale, căci Dumneavoastră, cei 
de la Macău, nu ştiţi româneşte – i-am răspuns eu.
 Cît aţi încassat seara această? – M-a întrebat. O sută zece florini, – am spus 
eu. El a scos portofelul şi mi-a numărat pe masă o sută zece florini, cu aceea 
că, prisosul d-lui teatralist să-i vie.
 Două zile în urmă I. D. Ionescu a jucat pe Barbu Lăutarul, pe Herşcu Boc-
ceagiul, pe Cocoana Chiriţa şi pe Ciobanul în faţa unei săli tixite.
 N-am avut în viaţa noastră nici eu, nici el emoţiunile, prin care am trecut 
seara aceea, şi cu lacrimile în ochi îmi aduc aminte de cele ce am văzut atunci.
 Întreaga reprezentaţiune a fost un fel de sbuciumare, şi actorul nu putea să-
şi reprezinte rolul decît rupt în bucăţi şi stăruind mereu să înceteze publicul a-l 
întrerupe. Cînd a ieşit însă, om chipeş, îmbrăcat în costumul lui de cioban pe 
scenă, şi a început, cîntăreţ bun, fost psalt la Braşov, să cînte doina, s-a făcut o 
linişte fioroasă, cîteva femei au început să plîngă, bătrînii n-au mai putut nici ei 
să-şi stăpînească lacrimile. Ionescu şi- ieşit şi el din rol şi-şi urma doina cu glas 
înnăbuşit, în vreme ce lacrimile îi curgeau peste obraji, şi plîngeam în cele din 
urmă cu toţii, fără ca să ne dăm seama de ce.
 Nu, – îşi ziceau măcăuanii, – nu mai sunt nicăiri, oameni ca noi, nu mai are 
nimeni nici teatru, nici actori ca noi Românii.
 S-au făcut manifestaţiuni sgomotoase, Ionescu a fost purtat pe sus şi s-a 
încins o petrecere, care a ţinut pînă-n ziua albă.”5 
 Astfel  era primit pretutindeni I. D. Ionescu. În faţa acestui efect, guvernul 
a dat dispoziţii, ca actorii străini să nu aibă voie, să dea reprezentaţii teatrale 
«în ţările coroanei ungare». Nu numai publicul românesc, dar şi cel maghiar şi 
german, participa la aceste serate, căci el cînta şi juca excelent. A avut mare 
succes şi la Budapesta şi Viena. În timpul cît a stat la Viena, Ionescu a avut un 
oaspete renumit: pe marele artist italian Rossi, din partea căruia a fost lăudat.5

 Şi despre turneul de la Giula, Preotul Iosif Bejan relatează într-un articol, pe  
larg:
 „În zilele de 20 şi 21 decembrie Ioan Ionescu, artist român din Galaţi, com-
paniat de amabila soţie Fani Ionescu şi de dl.Martin Georgescu, a dat aici la noi 
două reprezentaţiuni teatrale, care – deşi numiţii artişti veniseră pe neaştepta-
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te, totuşi prin conlucrarea şi sucursul lăudabil al inteligenţei române puţină la 
număr, ce se afla în loc, au fost cercetate de public foarte numeros, între care o 
parte considerabilă erau maghiari înfăţoşindu-se aceştia numai din curiozitate.
 Este imposibil a descrie impresia ce a făcut asupra spectatorilor bravul artist 
Ionescu prin producţiunile comice. – Domnia sa prin isteţea admirabilă şi-a 
cîstigat recunoştinţa nu numai a românilor ci şi a maghiarilor, precum aceasta 
s-a dovedit prin aplauzele frenetice şi exclamaţiunile entuziastice, cu cari a fost 
întrerupt adesea ori pe bina teatrală.
 Bucuria şi fala noastră a românilor din Giula e nemărginită, căci acum 
avînd prima ocaziune de a vedea teatru românesc în opidul nostru, – bravilor 
noştri artişti le-a rezultat un succes peste aşteptare îmbucurătoriu. – Astăzi [23 
decembrie 1872 n.n.] amintitul domn artist cu ai săi ducînd cu sine cele mai 
dulci suveniri pentru iubirea şi sprijinul ce a aflat în poporul nostru din Giula, 
pleca de aici cătră Lipova, de unde apoi intenţionează a face excursii pe la 
Lugoj şi Caransebeş.
 Deci ne ţinem de o datorinţă naţională, a recomanda fraţilor lipoveni, lu-
gojeni, caransebeşieni şi tuturor românilor de prin toate părţile, pe unde dl 
Ionescu va mai ajunge şi va da reprezentaţiuni, pretutindenea să fie cît de bine 
sprijinit întreprinderea sa, cum merită un brav şi distins artist român.
 Şi cînd ne permitem a face aceasta recomandaţiune, totodată nutrim fina 
speranţă, că va afla echou în inima fiecărui român, care se interesează de 
cauza teatrală, ca de un mijloc ce contribuie foarte mult la dezvoltarea simţului 
naţional.»6

Un proiect de afacere literară a lui 
Dimitrie Birăuţiu şi Ion Luca Caragiale

Dimitrie Birăuţiu, editor şi tipograf din Budapesta şi-a cîştigat merite deosebi-
te în publicistica românească din fosta monarhie austro-ungară. La marea lui 
tipografie Poporul român din Budapesta s-au editat cele mai importante ziare, 
reviste, cărţi şi alte publicaţii româneşti. La el a fost locul de întîlnire al români-
lor veniţi din toate părţile. Aici confereau între ei fraţii din România cu cei de 
dincoace de Carpaţi, căci era un loc mai ferit de ochii vigilenţi ai oficialităţilor 
bănuitoare. D. Birăuţiu era omul de legătură între ei.7

 El scotea şi redacta cele mai răspîndite publicaţii periodice pentru toţi 
cititorii din imperiul habsburgic, ca de pildă: cotidianul Poporul român, de 
mare tiraj, cu suplimentele săptămînale: Foaia ilustrată şi revista satirică, mult 
apreciată de cititori, cu titlul Cucu, apoi Calendarul poporului român, care 
apărea pentru fiecare an în mai multe zeci de mii de exemplare, fiind foarte 
răspîndit printre ţărani, în nenumărate sate.
 Dimitrie Birăuţiu a fost stimat de toţi conducătorii Partidului Naţional Ro-
mân. La el se tipărea organul partidului cu titlul Lupta. Redacţia acestui ziar era în 
sediul tipografiei. Apărea la Budapesta, zilnic (24 dec. 1906 – 1 dec. 1910). Dir.: 
Al. Vaida-Voevod (1907). Comitetul de redacţie: Ştefan Cicio Pop, Aurel Novac, 
Aurel Vlad. De la 7 ianuarie 1909,i se adaugă subtitlul Organ politic naţional.
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 Ziarul era editat de către grupul parlamentarilor români din Budapesta, în 
frunte cu Alexandru Vaida-Voievod. Au vrut să aibă un periodic care să popu-
larizeze linia politică adoptată. Conducerea spirituală a ziarului i-a aparţinut lui 
Vasile Lucaciu. Redacţia a  fost sprijinită şi de către Nicolae Iorga.
 Cotidianul susţinea drepturile românilor de a folosi, în condiţiile aplicării 
legii Apponyi, limba maternă în şcoală. De asemenea, informa cititorii în legă-
tură cu evenimentele politice şi sociale din România. În primul an de apariţie, 
au colaborat cu versuri: Octavian Goga, Zaharia Bârsan; cu proză C. Sandu 
Aldea, D. N. Ciotori, N. Dunăreanu; cu articole: Nicolae Iorga, Ioan Slavici, 
Alexandru Ciura. În 1907, au început să apară şi  reportaje din România, refe-
ritoare la situaţia ţărănimii răsculate. Au fost reproduse articole din Neamul ro-
mânesc literar, Luceafărul, Viaţa nouă. Se publicau informaţii privind activitatea 
ASTREI. În 1910, partea literară şi politică a fost susţinută, aproape în fiecare 
număr, de Ioan Slavici.8 
 Dimitrie Birăuţiu a fost un fel de polarizator al tuturor acţiunilor româneşti. 
Totul trecea prin tipografia lui: convocări, programe, dări de seamă, cuvîntări, 
necroloage şi orice fel de publicaţii, care aveau legătură cu viaţa şi manifestările 
româneşti din capitala Ungariei.
 La tipografia lui, care era un fel de al doilea sediu, neoficial şi poate de-
ghizat, al parlamentarilor români din dieta maghiară, veneau aleşii poporului 
să se întreţină cu alegătorii români din toate părţile Transilvaniei şi Banatului, 
care se deplasau la Budapesta pentru interese de ordin public. Aici Caragiale 
a făcut cunoştinţă cu mulţi scriitori, politicieni şi parlamentari români. După 
1905, cînd s-a stabilit la Berlin, Caragiale a făcut mai multe vizite în Ardeal şi 
la Budapesta, unde la redacţia Luptei, s-a întâlnit cu pr. dr. Vasile Lucaciu, cu 
reprezentanţii tinerimii universitare, cu membri ai Societăţii „Petru Maior”.
 Din amintirile lui George Coşbuc ştim că:„dr. Vaida-Voevod deputatul Ar-
delenilor în parlamentul din Budapesta avea întîlniri dese cu Caragiale la Bu-
dapesta şi în alta parte, la Karlsbad. Lui Caragiale foarte mult îi placea, în anii 
din urmă, să se ocupe cu treburile politice ale Românilor din Ungaria şi, mai 
ales, să pue la cale cu doctorul Vaida, mai în glumă mai cu dinadinsul, soarta 
tronului habsburgic.”9 

 Dimitrie Birăuţiu a editat în tipografia lui din Budapesta cele mai multe cărţi 
ale scriitorilor români din Transilvania şi Banat. La el au apărut în 1908 versurile 
în grai bănăţean ale lui George Gîrda din Făget, într-un volum intitulat Bănatu-i 
fruncea. Avea instalaţii moderne de poligrafie. Revista Luceafărul, organul literar 
a Societăţii Studenţeşti „Petru Maior”, publicată, la începutul apariţiei, în Bu-
dapesta şi tipărită de Birăuţiu, este o dovadă de superioară realizare grafică. 
 Birăuţiu a avut o activitate rodnică şi în viaţa cultural-naţională din rîndul 
comunităţii româneşti din Budapesta. A fost  prezent la orice manifestare im-
portantă, a activat pentru înfiinţarea corului bisericesc al Capelei româneşti din 
str. Holló. În 1902, la iniţiativa lui, s-a constituit Reuniunea meseriaşilor români 
din Budapesta, care avea un cor bărbătesc şi o activitate culturală foarte boga-
tă. A susţinut financiar activităţile şi instituţiile studenţilor români din capitala 
ungară. Foarte mulţi dintre studenţi  treceau pe la el şi primeau ajutor. Mulţi 
dintre ei erau colaboratori la revistele sale.
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 Dimitrie Birăuţiu a fost prieten cu mulţi scriitori, care s-au perindat prin 
tipografie. Le-a publicat cărţi, a întreţinut cu ei corespondenţă şi le-a dat con-
cursul în toate problemele legate de preocupările sale. Aş vrea să remarc că 
Dimitrie Birăuţiu era prieten şi cu Ion Luca Caragiale, cu care discutase şi un 
proiect de a scoate împreună la Budapesta o revistă literară română cu titlul 
Momente libere.10

 La moartea lui Caragiale, în 1912, Birăuţiu a publicat, în amintirea marelui 
dramaturg român, scrisori şi date inedite despre planul lor din 1910 relativ la 
aceasta publicaţie de literatură destinată românilor din fosta monarhie.
 Deşi nu s-a realizat, proiectul prezintă un deosebit interes pentru istoria 
literară şi în special pentru completarea informaţiilor biografice despre Caragi-
ale.
 După cum am văzut din manuscrisul lui Caragiale, coperta revistei urma să 
aibă următoarea redactare:
 „Momente libere, publicaţie literară. Apare din două-n două duminici. 
Pentru tot ce priveşte redacţia răspunde I. L. Caragiale. Budapesta, tipografia 
D. Birăuţiu, VII. István út 11.” 
 De multe ori, cînd trecea Caragiale prin Budapesta, în drum spre Bucureşti 
sau când se înapoia la Berlin, făcea un scurt popas în capitala Ungariei, ca să-l 
viziteze pe Dimitrie Birăuţiu, la tipografia căruia se întîlneau întotdeauna lite-
raţii români de dincolo şi de dincoace de Carpaţi. Cu prilejul acestor întîlniri, 
Caragiale a discutat posibilităţile publicării unei reviste, pe care s-o editeze 
Birăuţiu.
  Din articlolul  lui Leonard Paukerow, colegul lui Birăuţiu, aflăm că editorul 
din Budapesta, i-a comunicat la Berlin propunerile concrete, iar Caragiale i-a 
răspuns prin următoarea scrisoare trimisă în ziua de joi 13/26 ianuarie 1911: 

Stimate Domnule Birăuţiu!

Mă grăbesc a-ţi răspunde, că în principiu, suntem de acord, însă asupra multor 
puncte din programul propus de d-ta, sunt de deosebită părere, deci, neputîn-
du-se, cum ţi-am spus, lămuri toate amănuntele prin corespondenţă, voi veni 
la Budapesta, să ne înţelegem prin viu grai. La desbaterea noastră, doresc să 
asiste şi amicii Liviu şi Paukerow.
 Astfel dar, te rog, potriveşte d-ta aşa ca, marţia viitoare, 31 ian. de la 10 
jum. a.m. pînă la 1 d.a. şi de la 3 jum. pînă la 6 jum. d. a. să putem avea loc în 
biroul d-tale pentru desbatere îndelete. Eu sosesc marţi dimineaţă la Westban-
hof, unde n-ar fi rău să mă aştepte cineva din partea d-tale. (Mă voiu coborî din 
vagonul de dormit.) Rămîn în Budapesta pînă a doua zi miercuri seara, cînd 
la 11 jum. pornesc cu trenul express spre Bucureşti, unde trebuie să mă aflu 
neapărat joi seara. Dacă e vreo piedică la acest plan al meu, în privinţa întîlnirii 
noastre, te rog, telegrafiază-mi îndată, ca să ştiu să viu la întoarcerea din ţară.
Joi, 13/26 Ianuarie 1911.                                

Cu toată stima rămîn al d-tale prieten
 Caragiale
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Maiestrul a primit răspunsul că oricînd, îi stăm cu toţii, cu drag la dispoziţie.
Tot prin ianuarie 1911 venise la Budapesta şi eminentul critic Dobro-
geanu-Gherea, să-şi caute de sănătate la băile Lukács. I-am comunicat atunci 
proiectul maiestrului Caragiale, de a scoate o revistă literară. A fost aceasta o 
mare surpriză pentru Gherea.
 – Ce bine ar fi – observă dînsul, dacă proectul acesta s-ar realiza. Pentru 
Caragiale ar însemna o salvare din atîtea încurcături şi necazuri, iar pentru li-
teratura noastră un mare cîştig, căci multe perle încă ne-ar putea da Caragiale. 
Tare mi-e teamă însă, că nu se va alege nimic din proiectul acesta, căci pe 
Caragiale îl cunosc eu: Multe îşi propune să facă, – dar repede să răsgîndeşte.
 Şi a avut dreptate maiestrul criticei româneşti Dobrogeanu-Gherea. 
Proiectul a rămas proiect. Caragiale a venit la Budapesta, în ziua indicată: 31 
ianuarie. Întîlnindu-se însă cu fruntaşii politicei româneşti, şi aflînd de adînca 
desbinare ce se produsese atunci prin dizidenţa „tribunistă”, de duşmănii 
mărunte şi mari, – şi-a dat seama că nu e momentul oportun să scoată o revistă 
românească la Budapesta. Şi de aceia ne-a comunicat, că „deocamdată” 
renunţă la acest proiect.
 Astfel din revista „Momente Libere” nu s-a ales nimic. Am crezut totuşi 
nimerit să comunic marelui public o frumoasă intenţiune a regretatutului ma-
iestru. Căci şi proiectele sale nerealizate erau interesante.”11 

Relaţia lui Ion Luca Caragiale cu Societatea „Petru Maior”

Rodnica activitate desfăşurată de Societatea „Petru Maior” a atras atenţia unor 
personalităţi politice şi culturale, care au încercat la rîndul lor s-o cunoască mai 
bine şi s-o sprijine. Amintim în acest sens interesul precum şi sprijinul acordat 
în publicaţii de Émile Picot şi prof.Weigand. În toamna anului 1910, Societa-
tea „Petru Maior” a fost vizitată de Ion Luca Caragiale. În hotelul Saskör cam 
200 de studenţi români l-au sărbătorit pe marele scriitor şi dramaturg român 
în capitala Ungariei. Caragiale cînd trecea prin capitala Ungariei totdeauna se 
întîlnea cu reprezentanţii societăţii.
  La fel, Nicolae Iorga, cu ocazia călătoriilor făcute pentru cercetarea trecu-
tului românilor transilvăneni,  a luat contact la Budapesta cu studenţii români şi 
a participat la seratele organizate cu această ocazie. La prima întîlnire, din par-
tea studenţilor a vorbit Ioan Lupaş, iar la cea de a doua, N. Iorga şi-a prezentat 
cartea Istoria lui Mihail Viteazul pentru poporul român. În numele studenţilor 
i-a răspuns Octavian Goga. N. Iorga ani de-a rîndul a avut relaţii strînse şi ami-
cale cu studenţimea română din Budapesta. În 1912, cu ocazia sărbătoririi a 
50 de ani de la constituirea societăţii, a fost invitat şi Vasile Stroescu, renumi-
tul mecenat al culturii române din Transilvania şi Ungaria. Boierul moldovean 
Stroescu a donat, cu aceasta ocazie,  societăţii 12.000 coroane.
 În 1912, la aniversarea a 50 de ani de la constituire, Societatea „Petru Ma-
ior” a publicat un almanah jubiliar, în care, într-un articol intitulat: Caragiale şi 
tinerii de la „Petru Maior” , sînt descrise întîlnirile studenţilor cu I.L.Caragiale. 
Mai jos redăm secvenţe din acest articol:
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 „Părea un vis amăgitor în cele dintîi clipe. Cum asta? Ion Luca Caragiale 
cel mai genial scriitor al României contimporane călătoreşte la Budapesta ca 
să petreacă o seară în cercul studenţilor români, cîtă vreme cărturarii de frunte 
de la noi, cari ar avea datoria, nu simt necesitatea, de a veni din cînd în cînd în 
mijlocul studenţimii.
 Era în toamna anului 1910. În sala mare de la „Saskör” s-a adunat studen-
ţimea, peste 200 inşi. Măestrul apăru însoţit de părintele Dr. Vasile Lucaciu, 
vechiul său prieten, pe care cînd îl întîlnea lăcrăma de emoţiune.
 Zărîndu-i tinerii s-au ridicat toţi în picioare, izbucnind în urale vijelioase.
 Măestrul în acele momente stătea parcă ţintuit privind sever cu ochii săi 
pătrunzători în feţele tinerilor. Apoi – după ce să potoliră întrucîtva valurile 
entuziasmului – grăi apăsat: „Măi băieţi! să ştiţi, că în faţa mulţimei eroul se pre-
zintă totdeauna alăturea de un suveran” – şi se închină uşor părintelui Lucaciu.
 Studenţii fermecaţi de primele-i cuvinte, urmăriau cu ochi strălucitori fie-
care gest al măestrului.
 Preşedintele de atunci al societăţii „Petru Maior” Sabin Evuţian rostise un 
scurt discurs tălmăcind sentimentele ce stăpîniră în acele momente sufletele 
tinerilor. Din nenorocire a intercalat în scurta sa cuvîntare o nepretenţioasă re-
liefare a meritelor covîrşitoare ale măestrului Caragiale pentru cultura română.
 Măestrul, care poate atunci auzise pentru prima dată un student din Unga-
ria rostind o cuvîntare, l-a ascultat cu mare atenţiune, – apoi răspunse numai 
atît: „Din cele spuse de prezidentul dvoastră trei sferturi se resfrîng asupra lui şi 
numai un sfert asupra mea.” (ghiciţi: laudă sau mustrare!?)
 Apoi scotoci prin buzunare şi scoase un teanc de hîrtii, manuscrisele volu-
mului „Schiţe uşoare”, cari le adusese cu sine ca să le dea la tipar la Bucureşti.
 Cei-ce credeau că o să urmeze oratorie pretenţioasă, se înşelară de-a bine-
le în aşteptările lor.
 „Să vă cetesc o poveste măi băieţi – începu măestrul – cred că o să vă 
placă.” Şi începu numai decît a citi: „Calul dracului” – „Pastrama trufanda” – 
„Ion”. Aşa cum numai el ştia. Studenţii, cari nu auziseră pînă atunci o dicţiune 
atît de strălucită, un limbaj atît de limpede, de desăvîrşit, unealta de căpetenie 
a celui mai mare artist – fură cuprinşi - de noii valuri de emoţii.
 Măestrul din cînd în cînd se opria şi întreba: „Înţelegeţi măi băieţi?” – Da, 
da – răspundeau în cor. „Înţelegeţi pe dracu” – riposta satisfăcut, şoptind celor 
din jurul său: „Ştiu că înţeleg, dar las’ că-i ambiţionez”.

* * *
Serata s-a sfîrşit la miezul nopţii. Măestrul plecase deadreptul la gară. L-au 
însoţit doi tineri. „Studenţilor din Bucureşti – le spunea măiestrul pătruns de 
o adîncă mulţumire – nu lea-şi putea vorbi de lucruri aşa de înalte, ca şi vouă. 
Buni băieţi.”
 Şi studenţii, cari îl însoţiră, nu ştiau, că acest compliment semnala că în vii-
tor va ţinea seamă de studenţii de la „Petru Maior”. Aşa a şi fost. Rar se întîmpla 
să nu întrerupă călătoria sa de la Berlin la Bucureşti, oprindu-se la Budapesta, 
ca să-şi cerceteze „băieţii”.
 Venise odată pe neaşteptate, tocmai atunci, cînd desbinările interne în via-
ţa noastră publică luaseră proporţii înspăimîntătoare. Numai decît – în clipa 
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întîlnirii studenţii au observat, că măestrul era mîhnit pentru ceva. Ca un părin-
te îngrijorat de soarta fiilor săi, măestrul desluşi, mustrînd, cauza mîhnirii sale: 
„Măi băieţi! nu faceţi prostii! voi credeţi că a-ţi fost strasnici cu manifestele 
voastre.
 Să vă spun sincer: părinţii voştri v-au trimis aici să vă ascuţiţi briciul, ca mai 
apoi, cînd o să vă crească barba, să aveţi cu ce s-o tăiaţi.
 Şi voi ce faceţi? Luaţi briciul şi tăiaţi frumuşel pielea de opincă, – cînd va 
creşte barba n-o să taie briciul. Măi băieţi! politica militantă nu-i de voi.”

* * *
 Într-o cafenea. Măestrul în fruntea mesei încunjurat de „băieţii” lui. Era 
vesel, el însuşi punea teza, o desvolta grandios ş-apoi în urmă, nu arareori se 
întîmpla, că se combătea pe sine.
 Cînd desfăşurase mai aprins măestrul teza, care putea să fie din orişicare 
domeniu al culturii omeneşti, îl întrerupsese un student, dintre cei pretenţioşi: 
„Oare măestre dacă am pune teza aşa, că” şi începea vorbi, fără de a spune 
ceva în merit.
 Măestrul îşi chitise ochelarii privind drept în faţa studentului, care voia să-l 
combată, apoi trecu înainte, fără să-i dea răspuns.
 Dar abia că verva lui începu din nou să răpească auditorul, studentul cu 
pricina iarăşi: Măestre, dacă s-ar lua în considerare etc...
 Nenea Iancu îşi pierdu răbdarea şi grăi apăsat: „Măi băiete ştii să numeri? 
Răspunsul a fost o mutră... „Ei bine” – continuă măestrul – „fii atît de bun şi 
numără înainte”. Şi studentul începu: 1 2 3…
 „Cum astă?! – ripostă măestrul – nu se poate, 1 e – dacă, numără de la 1 
încoaci...
 Tablou.

* * *
 Măestrul se înteresa de împrejurările de viaţă ale studenţimii, şi fireşte, 
studenţii nu pregetau ai mărturisi, că au să îndure multe nevoi, că-s espuşi la 
multe suferinţi şi neajunsuri.
 Nenea Iancu care suferise în tinereţe mai mult decît oricare dintre cei, 
cari i se plîngeau, isprăvi povestea suferinţii cu o glumă: Într-o prăvălie de 
parfumerii intrase – povesti măestrul – pe înserate un muşteriu avînd să cum-
pere ceva marfă. Era un magazin cu multe apartamente şi fiind tocmai vremea 
cînd se închidea prăvălia, personalul, fără să observe muşteriul care se perduse 
prin apartamente înholbîndu-se la mărfuri, – a tras ruletele şi a închis prăvălia. 
Dimineaţa, cînd s-a deschis magazinul, au aflat muşteriul ameţit, de atîta du-
hoare. Cînd cercă să-l trezească, ştiţi măi băieţi ce a fost vorba lui cea dintîi: 
Daţi-mi ceva ce pute! – Nu se poate tot cu plăceri, trebuie să înduri şi suferinţi!

* * *
 Strălucirea geniului său covîrşea mai ales atunci, cînd se desfăşurau discuţii 
literare.
 Amănuntele ce le povestea din trecutul literar, îţi înlesniau să întrezăreşti 
prin cîteva linii de orientare, desvoltarea literaturii noastre. Istorisirea discuţiilor 
din Maiorescu şi Haşdeu, analiza personalităţilor literare, deschidea orizonturi 
noi tinerilor, cari atît de rar au prilejul de a fi covîrşiţi de emoţii sufleteşti stîrnite 
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prin adevărata artă românească. Am produs numai cîteva dialoguri caracteristi-
ce, pentru a învedera înalta valoare educativă a contactului cu omul de geniu, 
care totdeauna, mai ales cînd era încunjurat de tineri, era pătruns de o înaltă 
responsabilitate, şi nu odată spunea, cu lacrimi în ochi: „Măi băieţi! vă iubesc 
ca şi pe copiii mei. Să nu-mi fiţi nişte taifasagii afemeiaţi de cafenele, dornici de 
căpătuială uşoară. Neamul nostru nenorocit are mare lipsă de bărbaţi întregi, 
de intelectuali de vocaţiune. Ar fi o mare nenorocire să nu fiţi altceva, decît 
nişte intelectuali de industrie, nişte elemente costelive, fără ideal, incapabili de 
a vă înălţa sufleteşte.”

Cerdac.”12

Este drept că I.L. Caragiale nu s-a bătut pe piept şi nu s-a laudat cu patriotismul 
său, dar ne-a lăsat pagini nepieritoare, care sînt o dovadă elocventă de cel 
mai frumos patriotism. La întîlnirea sa cu tinerii, cînd revenea în ţară, era mult 
entuziasm, el fiind un „doctor sufletesc”, care îi făcea să se destăinuiască. În 
Budapesta, fiind de multe ori oaspetele studenţilor români grupaţi în Societrea 
„Petru Maior” le spunea:
 „– Voi, mă, voi aveţi un mare dar. Să vi-l păstraţi, măi, că acesta este pala-
diul vostru – e cinstea! Sunteţi oameni cinstiţi şi conştiincioşi. Nu fleacuri, nu 
spoială, nu panglicari de bîlci! Oameni dintr-o bucată... E vlagă în voi. Cine 
zice ardelean, înţelege un om întreg, fără gînduri meschine, ascunse... Voi nu 
aveţi spiritul de bulevard, nu daţi atenţie fleacurilor care se colportează prin 
cafenele, voi sînteţi curaţi, ca lumina curată a sfîntului soare !”13 
 Cu o altă ocazie, adresîndu-se tot tinerilor studenţi de la Budapesta, Ca-
ragiale le-a spus: „– Vezi, voi trebuie să fiţi una, căci numai aşa o să puteţi 
realiza ceva... Şi neamul înainte de toate! Nu pe minciună, ci pe adevăr! Nu 
cu ajutorul unui naţionalism rău înţeles, ci prin muncă îndelungată, continuă, 
plină de devotament. Servind omenirei, serviţi şi neamul vostru..., să fiţi 
apostoli, apostoli, mă înţelegeţi... Să ştiţi că aveţi să daţi nutriment sufletesc, 
dacă nu astăzi, mîine, poimîine, oamenilor ălora blajini şi cinstiţi de la noi» 14

 Caragiale în ultimii ani ai vieţii a început să cunoască şi lumea de la noi. 
Este o adevărată plăcere, să citeşti în gazete, cum Caragiale, în drumul spre 
Berlin, se oprea întotdeauna la Budapesta, şi petrecea o seară în cercul tineri-
mii universitare. Era un prilej de mare bucurie pentru tinerii, cari trăiau într-un  
mediu străin şi cari nu-l cunoşteau decît din scris. Sufletul veşnic tînăr al lui Ca-
ragiale lua un avînt deosebit, în mijlocul lor, şi el le da învăţăminte şi-i călăuzia, 
cu graiul lui vrăjit, în tainele literaturii. 
 „Era un mare deliciu, să-l asculţi vorbind, să asculţi bogăţia cunoştinţelor, 
de care dispunea, fără să fi isprăvit măcar şcoalele medii; scînteierile de spirit, 
în cari îşi turna improvizaţiile despre credinţă, morală, literatură, artă şi ştiintă. 
În scrisul său, a fost pedant si sgîrcit; a cizelat cu atîta grijă fiecare cuvînt, încît 
fraza lui purta, la înfătişarea ei în lume, strălucirea rece a diamantului. Şi, în 
comparaţie cu extraordinarul său talent şi cu bogăţia de cunoştinţe, nu ne-a 
lăsat decît doauă volume de proză si doauă de teatru. Dar să-l fi auzit pe Cara-
giale vorbind! 
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 Urmăreai cu greutate salturile vertiginoase ale minţii sale agere, regretînd 
că nu poţi să stenografiezi toată comoara de cunostinţe şi de frumuseţi, pe care 
măestrul o răspîndia, inconştient de rîsipa, ce o săvîrşeşte.”15 

Cu scriitorii ardeleni G. Coşbuc, O. Goga, Gorun, Iosif, A.C. Popovici, Agâ-
rbiceanu, Chendi, Ciura etc. Caragiale întreţinea legături de cea mai intimă 
prietenie.
 „După Coşbuc, Goga este cel mai iubit dintre ardeleni. În cartea sa, „O. 
Goga” („Amintiri”), Octavian C. Tăslăuanu (1876–1942), fost secretar al Astrei 
şi timp îndelungat conducătorul revistei „Luceafărul”, descrie un moment pe-
trecut în restaurantul „Gambrinus” din Bucureşti. Ion Gorun şi George Coşbuc 
jucau şah, iar Caragiale chibiţa. Alături, pe o canapea, se afla un volum nou 
de poezii, proaspăt ieşit de sub tipar, scris de O. Goga, autor necunoscut pe 
atunci. Citind cîteva poezii, printre care şi „Oltul”, care i-a produs o impresie 
excepţională, Caragiale exclamă: „Mă, dar ştii că are talent!”. I-a oprit pe jucă-
torii de şah şi le-a citit cu glas tare toate poeziile din volum, apoi, reluînd lec-
tura volumului, au întîrziat pînă în zorii zilei. Era cea mai strălucită consacrare 
a poetului.”16

 În anul 1912, cînd şi-a serbat aniversarea a 60-a a naşterii sale, ardelenii 
l-au felicitat din toate părţile. Bineînţeles şi studenţii români din Budapesta l-au 
sărbătorit şi l-au felicitat cu aceasta ocazie. Presa vremii consemna că: „Soci-
etatea academică-literară „Petru Maior” din Budapesta a ţinut duminică în 18 
februarie seara o şedinţă festivă în onoarea maestrului Caragiale în localurile de 
la Tisztviselő Egylet.
 Au luat parte foarte mulţi tineri universitari. Au vorbit: Ioan Ţeicu, preşe-
dintele societăţii, Eugen Suciu, medicinist şi Coriolan Petran, student în belear-
te.
 D. Ţeicu a schiţat rolul covîrşitor al maestrului Caragiale în istoria noastră 
literară-culturală din deceniile trecute, iar d. Suciu a vorbit despre personalita-
tea şi operele literare, cu multă înţelegere.
 Ilustrul maestru a fost sărbătorit cu multă căldură şi însufleţire.
 Cînd, în urmă, unul dintre conferenţiari şi-a exprimat dorinţa fierbinte, ca 
Dumnezeu să-l ţină pe maestrul Caragiale încă mulţi ani în viaţă, tinerimea 
însufleţită aplauda frenetic.
 La urmă s-a cetit telegrama tinerimei adresată maestrului Caragiale.”17

 De la tinerii prieteni din Budapesta primeşte aceste rînduri (telegrama 19 
februarie 1912)
 „Societatea academică Petru Maior din şedinţa festivă în onoarea Dvoastră 
aduce prinosul ei de veneraţie şi dragoste geniului creator care ne strînge rîn-
durile şi ridică valoarea luptelor noastre pentru unitatea culturală românească. 
Dumnezeu să vă ţină, la mulţi ani!”18

 Caragiale fiind sărbătorit a ajuns la Budapesta. Aici află că Octavian Goga 
e întemniţat la Seghedin. El îl vizitează cu aceasta ocazie. Despre vizita lui se 
relatează în felul următor: „Citim în Foaia Poporului Român: Maiestrul Cara-
giale a plecat azi la Seghedin, ca să facă o vizită poetului Octavian Goga, în 
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temniţa de stat. Hotărîrea aceasta a fruntaşului literaturei române a provocat o 
excelentă impresie în cercurile româneşti din Budapesta.
 Sărbătoritul scriitor a petrecut două zile în capitală, în distinsa societate 
a prelaţilor şi membrilor cari iau parte la şedinţele fundaţiunei Gojdu. Azi cu 
trenul de Arad, maiestrul Caragiale a părăsit Budapesta…”19 
 Despre această vizită Goga scrie în articolul A murit Caragiale. (Articolul lui 
Goga în anexă îl publicăm în întregime.) Cu cîteva luni mai tîrziu Caragiale a 
murit la 60 de ani, pe 9 iunie 1912, în locuinţa sa din Berlin. Prietenii şi admi-
ratorii săi au fost şocaţi.

A lăsat în urmă o carieră fabuloasă de dramaturg, pamfletar, nuvelist, poet, 
director de teatru, ziarist şi comentator politic, dezgustat că fusese umilit în 
propria ţară. Caragiale s-a stins din cauza unei arterioscleroze. Sicriul său a 
fost depus într-un cavou dintr-un cimitir protestant din Berlin, dar cinci luni 
mai tîrziu, la 18 noiembrie, a fost adus în ţară. Caragiale a fost înmormîntat pe 
22 noiembrie 1912, în cimitirul Bellu. La căpătîiul marelui dispărut, scriitorul 
Barbu Ştefănescu Delavrancea a spus: „Caragiale a fost cel mai mare român din 
cîţi au ţinut un condei în mînă şi o torţă aprinsă în cealaltă mînă. Condeiul a 
căzut, dar torţa arde şi nu se va stinge niciodată”. 

ANEXĂ

Octavian Goga: A murit Caragiale

La Seghedin în închisoare, unde ispăşeam o pedeapsă ungurească, acolo l-am 
văzut ultima oară. I s-a părut că între zidurile reci ale unei singurătăţi nedorite 
trebuie să-mi trimită cît mai multe semne din dragostea cu care m-a învred-
nicit. Cînd o carte poştală cu slova lui minunată, cînd o telegramă, cînd un 
pachet cu cărţi nemţeşti venea zi de zi să-mi aducă mîngîiere şi alunge urîtul. 
Într-o seară s-a socotit că pacea de după zabrele cere mai mult şi-a plecat din 
Berlin la Seghedin.

Nu voi uita niciodată dimineaţa aceea de martie. Sergentul ungur mi-a intrat 
în cameră cu faţa radioasă: 
– „Aveţi o vizită!” 
– „Cine?”
– „Nu ştiu, un străin, o cam rupe pe ungureşte. Vine de departe. Trebuie să fie 
însă un mare boier că ne-a miluit pe toţi. E un om tare cumsecade, mi-a mîn-
gîiat pe frunte amîndoi nepoţii cînd i-am descuiat poarta... I-a întrebat cum îi 
chiamă şi le-a dat cîte-o coroană”. Nu-mi puteam da seama cine e nobilul seni-
or rătăcit la Seghedin, m-am ridicat în pripă şi-am plecat spre odaia posomorîtă 
din fundul coridorului unde primeam oaspeţii. Cînd deschid uşa mă ia în braţe 
şi mă sărută pe amîndoi obrajii nenea Iancu Caragiale. 
– „Am venit, băiete, am venit să văd cum o duci aici la pension. Nu ţi-am spus eu 
să te astîmperi. Ai?”. Şi privindu-mă pe sub ochelari mă cerceta de sus pînă jos.
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– „Ian ridică mîinile să văd urmele lanţurilor. Săracu de tine.  Uite, ţi-am adus 
nişte merinde şi două sticle de şampanie să le bem noi laolaltă aici în Kecs-
kemét, la magyar királyi államfogház, mă rog frumos”.

Nenea Iancu era mai tînăr ca oricînd. Se plimbă de-a lungul odăii cu paşi largi, se 
oprea cîteodată, potrivea ochelarii de după cari strălucea acelaşi neastîmpăr al 
ochilor cu sclipiri de oţel şi vorba lui era vechea împletitură de fulgere cari cădeau 
tumultuos ca totdeauna. Ce vîltoare de imagini, cîte împărecheri paradoxale, 
cîtă pasiune şi coloare în poveştile lui. În clipa cînd vorbea simţeai plutind parcă 
fiorul creaţiunii, cu misteru-i etern nedesluşit. Vedeai chinurile facerii cum se 
petrec sub ochii tăi, cum radiază un spirit fosforescent, fără repaos. Cine a avut 
norocul să-l asculte pe Caragiale vorbind un sfert de ceas oriunde, la o adunare 
a negustorilor, ori într-un ungher din vagonul restaurant, n-are să uite niciodată 
cea mai strălucitoare icoană a inteligenţii omeneşti din cîte a întîlnit în drum. 
 
N-a fost minte să stăpînească cuvîntul cu mai multă siguranţă, să-l frămînte 
şi să-l chinuiască cu mai multă putere. În fraza lui fermecată se revărsa o lu-
mină orbitoare, era pulbere de argint, foc de artificii, rîs şi plîns, era alintare 
dulce şi durere sălbatecă. Ca într-un caleidoscop fermecat se desluşeau chi-
puri vrăjite de magie. Marele meşter atingea toată claviatura sufletului ome-
nesc. Deschidea vorba lin, cu bunătate, şi-o muia într-o lene orientală, în-
tr-o clipă schimba resortul ca să-ţi arate o seamă de jonglerii capricioase şi 
deodată se oprea brusc, faţa i se crispa, buzele i se strîngeau convulsiv, în 
fundul ochilor îi juca o lumină stranie. Era clipa cînd din creierul lui Cara-
giale răsărea un fulger nou… Universul devenea mai bogat cu o minune. 
 
Cîte nu mi-a vorbit în cele trei ceasuri, acolo la Seghedin. Plin de surprize, vioi, 
paradoxal, nenea Iancu mă mustra părinteşte.
 – „Ţi-am spus de-atîtea ori, nu te mai bate cu proştii, că te răpun. Ce crezi 
tu, pe urma cui am suferit eu în viaţă ? Pe urma cuminţilor ? Prostia, suverana 
prostie, e totdeauna mai tare. În zadar lupţi frumos cu tăieturi fine de flore-
tă, el loveşte greu cu lăstarul în moalele capului. Şi în zadar risipeşti spirit şi 
vervă, el e tare ca piatra. Cum să-ţi spun, prostul are o concepţie telurică a 
vieţii. Uite aşa îşi înfundă ochii şi urechile, îşi înfige capul în pămînt ca struţul, 
ridică spatele şi trec pe deasupra lui toate curentele. Nimic mai greu decît să 
cîrmuieşti proştii. Ei au un instinct de împotrivire organică. Să vezi. Mai acum 
vreo treizeci de ani eram revizor şcolar la Piatra-Neamţ. Trenuri nu găseai prin 
Moldova, mergeam la inspecţii călare. Avea popa o iapă murgă. Zic, să mi-o 
dai părinte dimineaţă. Popa zîmbea. Prea bucuros, domnule Iancule. Şi-am 
plecat.  Cît m-a zolit iapa ceia, mă. Oricum dam din căpăstru ieşea rău. N-o 
puteam cîrmui nicidecum.  M-am întors la vreo două ceasuri tot apă: Părinte, 
cît face iapa asta ? Face zece galbeni! Ei, pune d-ta cinci, să pui şi eu cinci, s-o 
tăiem, că asta-i om! Ba să n-o tăiem, domnule Iancule, mai bine să-i învăţăm 
năravul.  Ştii ce ? Cînd o încaleci şi ajungi la o răspîntie, dacă vrei s-apuce la 
stînga, tu să tragi de frîu la dreapta. Da să tragi cumplit, auzi. Să vezi c-o ia la 
stînga. Aşa am făcut. Ei vezi, la prost trebuie meşteşug, nu glumă, ascultă-mă. 
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Nenea Iancu îşi scotea ochelarii, mai spunea o pildă, mai arunca cîteva frînturi 
de glumă, îl copleşeau amintirile, sta o clipă pe gînduri şi oftă din tot sufletul. 
– „Toată viaţa n-am putut să sufăr prostia. Săracu’ de mine, mă băiete, cînd văd 
cîte un prost mă doare.  Zău, am dureri fizice. Mă ia cu rece aici în creştet”. 
Şi fruntea i se întunecă, buzele i se împreunau într-o linie de desgust şi sila 
nemărginită. Se făcea cîteva clipe tăcere şi rotogoalele albastre ale fumului de 
ţigară îi jucau în jurul frunţii într-o rază de soare, împrejmuindu-l cu o aureolă.
 
– „Ce mai scrii acum nene Iancule?”
– „Ce să, scriu dragă, multe şi nimic. Cîte nu-ţi trec prin cap cînd stai aşa la 
sporovăială, ori te uiţi departe pe fereastra vagonului. Numai cînd te aşezi 
la masa de scris şi vezi hîrtia albă înaintea ta, atunci îţi dai seama ce vîrtej 
cumplit îţi face mintea în jurul unui subiect.  E un chin facerea asta. Talen-
tul e un accident de naştere, o boală grea, ascultă-mă. Cere patimă şi cere 
meşteşug. De aceea artistul nu poate fi un poligraf. Le spuneam mai deunăzi 
unor profesori la Berlin: ce-mi tot vorbiţi de cutare, că-i harnic, că-i activ, că 
scrie cărţi. Zic, ştiu eu unu şi mai activ, aşa-i şi zicea, Iliuţa activu’, era la Măr-
cuţa. Dimineaţa la patru el era în picioare, la fîntînă. Îşi sufleca mînecile şi 
scotea apă, găleată după găleată. O vărsa în troacă. Troaca n-avea fund. Se 
făcea opt. Haide, Iliuţa, de îmbucă şi tu ceva. N-am vreme, lucrez. Şi năduşea, 
şi-i dă înainte şi apa se ducea. Era nebun Iliuţa, da, vorba, era activ? Era”. 
 
Maestrul clipea din gene, surîsul ironic îi fugea de pe buze şi din cuvintele rosti-
te încet, sentenţios, se desluşea crezul artistic al unui suflet pentru care arta era 
o religie. „Arta spunea el, cere conştiinţă. Fără un perfect simt de onorabilitate 
literară nu se pot scrie lucruri de seamă. Ca în toate, şi în literatură se pretinde 
o cinste profesională, un prestigiu de atelier. Ce crezi tu, în cîte ape n-am scăl-
dat eu „Hanul lui Mînjoală”? Ce să mai vorbesc de melodia frazei, de ferecătu-
ră, de ritmul vorbelor. Încă, numai interpuncţia. Cîţi nu înţeleg că interpuncţia 
e gesticularea gîndirii. Vezi, pe mine mă frămîntă astea, mă rod. Nu se poate 
artă fără migăleală. Cu vremea îţi cresc tot mai mult scrupulele de conştiinţă. 
Dac-o fi şi îmbătrînesc, ştii cum să-mi ziceţi? Să-mi ziceţi, Moş Virgulă!” 
– „Da, piesa, nene Iancule cît o mai ţii sub zăvor?” 
– „Acu în primăvară îi mai fac nişte perieturi. Ştii ce? Mi-am făcut socoteala. 
Mai scriu un roman filozofic, două volume de nuvele şi schiţe. Şi gata. V-am 
dat destul… ce mai vreţi?” 
S-a aşezat pe canapeaua roşnită din colţ şi mi-a pus mîna pe umăr. 
– „Am un plan pentru vara asta. Viu acolo la Răşinari la tine, cu nevasta şi cu copiii. 
Mi-a plăcut mult satul tău colo la poala munţilor. Să vie şi Vlahuţă. Să stăm aşa 
pînă la toamnă. Nu ne trebuie nimic. Numai un pian să fie şi unul să-i ştie rostul. 
Cînd se face sară şi iese luna albă-gălbuie de după mesteceni pe coasta ceia, noi să 
stăm întinşi în iarbă şi pe fereastra deschisă să pătrundă Beethoven: Sonata lunii. 
 
Sub ochelari mi-s-a părut că tresar genele în tremurul unei clipe, pare că unde-
va departe ar fi trecut prin văzduh o fîlfîire de aripi negre. Dar, nenea Iancu s-a 
recules într-o clipeală, s-a ridicat, m-a îmbrăţişat şi m-a sărutat ca un părinte. 
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Şi-a tras pălăria ştrengăreşte pe ochi.
– „Acum plec s-apuc trenul de la amiazi”. 
– „Cum, nu te duci la Bucureşti?”
– „Nu, n-am vreme. Mă-ntorc la Berlin. Am venit numai să te văd. Ian vezi de 
scapă odată de-aici din Kecskemét”. Încă o strîngere de mînă şi trăsura care 
aştepta la poartă îl ducea pe nenea Iancu, întovărăşit de privirea respectuoasă 
a sergenţilor, de dragostea copiilor şi de neţărmurita mea admiraţie.

Cine ar fi crezut atunci că flutură umbra morţii deasupra trăsurii care-l ducea? 
Cînd am cetit că s-a prăbuşit de fulgerul unei clipe, am rămas uluit şi nu-mi 
pot închipui nicidecum imaginea stranie a morţii lui Caragiale. Un nenea Ian-
cu neputincios, cu grumazul plecat de povara bătrâneţii sau un Caragiale cu 
mîinile încrucişate pe piept, amuţit pentru totdeauna, niciodată nu mi-a trecut 
prin minte. Cum să se închidă pe vecie ochii lui cari pătrundeau sufletul şi stră-
luceau de departe ca două suliţi de argint? Ce să facă pămîntul cu ei?  Cum să 
se împace cu repaosul de veci creierul lui pururi frămîntat, acest complicat şi 
sensitiv seismograf intelectual, care nu avea clipe de odihnă?

Rămîi înfrînt, prostit, ţi se moaie braţele. Te cuprinde în mreaja lui gîndul zădăr-
niciei tuturor celor omeneşti, te supune un desgust de materia urîtă, de carnea 
care ne ţine în stăpînirea ei. Îţi vine parcă să frîngi în două condeiul şi să-l arunci 
ca pe-o unealtă netrebnică. La ce e toată goana asta chinuitoare, cînd ursita 
nu acordă nici un privilegiu celor aleşi, cînd domnesc pe de-a-ntregul aceleaşi 
legi, cînd şi Caragiale a putut să moară. L-au îngropat şi i se va topi ţărîna. 
Vremea va trece,  vor veni oameni învăţaţi să-i cîntărească scrisul, profesori cu 
ochelari să-i descifreze cărţile, să scrie studii cu adnotaţii despre Conul Leonida 
sau Caţavencu.  Au să-l claseze, să-i deie locul cuvenit în istoria literaturii, să-i 
facă un monument la Belu. Noi însă, cari am avut norocul să-l vedem şi să-l au-
zim, vom rămînea toată viaţa stăpîniţi de senzaţia că prin moartea lui Caragiale 
s-a deschis o prăpastie, s-a făcut un gol în natură, ca de-o perturbaţie cosmică. 
 
Cu cît va trece vremea, va creşte tot mai mult silueta lui şi vom rămînea tot-
deauna vrăjiţi de farmecul celui mai luminos creier românesc. Îi vom spune 
poveştile, îi vom repeta glumele. Se vor crea legende şi personalitatea lui va lua 
proporţii mitice. Generaţiile viitoare nici nu vor putea înţelege dacă din strălu-
cirea unei minţi s-au întrupat vreodată astfel de raze orbitoare. Peste un sfert 
de veac trecînd cutare bătrîn de-a lungul străzii oamenii îşi vor scoate pălăria 
înaintea lui şi-i vor deschide drumul cu respect. 
„Cine-i moşul ăsta de-i faceţi atîta cinste”?, va întreba cutare băieţandru.
„A cunoscut pe Caragiale”, vor răspunde cu toţii.

[Octavian Goga, Două morminte, Bucureşti, 1916, p. 90–16.]
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MEMORANDISTUL AUREL SUCIU (1853–1898),
ORIGINAR DIN CHITIGHAZ

De pe la jumătatea secolului al XIX-lea se înregistrează o afirmare creatoare a 
forţelor naţionale româneşti din părţile Aradului. Iniţiativele pentru organizarea 
politică a românilor s-au intensificat şi s-au concretizat în acţiunile întreprinse 
în primii ani ai dualismului pentru organizarea unui partid politic naţional care 
să conducă lupta de emancipare naţională. Principiile politice pentru care au 
militat fruntaşii arădeni şi au fost afirmate cu vigoare de reprezentanţii români-
lor erau: libertatea constituţională, egala îndreptăţire a naţiunilor din imperiul 
austro-ungar, libertatea de asociere politică a forţelor naţionale, dreptul la in-
strucţie şi viaţă culturală în limba maternă. Între protagoniştii mişcării românilor 
din Ungaria pentru eliberare naţională, din a doua jumătate a veacului al XIX-
lea, se distinge Aurel Suciu. În lupta de eliberare socială şi naţională purtată 
de masele populare din părţile Aradului, la sfîrşitul secolului al XIX-lea, perso-
nalitatea sa se distinge în mod deosebit. A militat pentru propăşirea românilor 
din această zonă, lăsînd urme adînci pe multiple planuri: economic, politic, 
bisericesc, cultural şi social.

Dr. Aurel Suciu s-a născut la Chitighaz în 1853. Tatăl său Petru Suciu era notar 
în Chitighaz precum şi în Otlaca. A fost fiul preotului din Giula, Nicolae Suciu, 
însurat cu Petra Nicoară, soră a lui Moise Nicoară. Despre această înrudire 
aflăm şi într-o scrisooare a lui Moise Nicoară trimisă din Bucureşti, la 25 sep-
tembrie 1850, către Petru Chirilescu protopop din Chitighaz:
 „(...) Io mult mă bucur, că familia Nicoreştilor prin mezul dulcei nepoate 
Mariţa [fiica a doua a lui David Nicoară – M.B.] a cîştigat un român atît de 
vrednic în persoana Domniei-tale. (…)
 Cele ce-mi scrii despre dragostea neamului şi despre dorul poporului ro-
mân le primesc cu inimă şi înfrîntă şi înduioşată, ca de la un fiu. Mă doare că 
n-am putut face nimica pentru neam; dar mă mîngîi că fraţii români încep a 
cunoaşte că io am dorit a le face vr-un bine. Asta-i un semn foarte mîngîietor, 
căci pricep amu răul care-i apasă şi de unde dariază, adecă de la neştiinţă, apoi 
un semn că ei ar dori a desrădăcina răul acesta.
 Io nu mă pot face la o parte să privesc la neprihănita împărţirea voastră a 
tuturor în casa părintească, să aud cînturile româneşti, precum scrii din buzele 
Nicoreştilor şi văd lacrimile de bucurie amestecate printe paharele de voie 
bună şi desfătare. Dar să mă crezi, că retras de multe ori într-un unghiu al 
singurătăţii mele, departe, fără mărturii, fără pahară şi cînturi, cu ochii minţii 
şi ai inimii, înţintaţi într-acolo, şi asupra voastră, ochilor de lumină nu lipsesc 
bulbuci ciuroind. Prin scrisoarea Domniei-tale atît de mişcătoare mai tare ai 
ştiut încă aprinde simţimentele mele şi de durere şi de delătăciune.
 Vă mulţumesc cu tot sufletul tuturor suvenire ce o aveţi de unchiul vostru 
cel bătrîn. Mariţii şi fiilor voştri spune sărutarea mea părintească de mii de ori; 
aşişderea nepoţilor Petru Suciu şi lui Ioan Dumba şi Iuliana [a treia fiică David 
Nicoară – M.B.] şi la toţi ceilalţi… M. Nicoară”1
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 După terminarea claselor elementare, Aurel Suciu a urmat gimnaziul din 
Bichiş, Szarvas şi Beiuş. În Societatea de lectură a junimei din Beiuş Aurel Suciu 
era membru al comitetului de conducere. Studiile de drept le-a terminat în 
Oradea, în 1879 a dat examenul de avocat şi s-a stabilit la Arad.2

Activitatea politică

În Arad, format în cancelaria lui Mircea V. Stănescu, Aurel Suciu devine avocat 
renumit. De timpuriu s-a încadrat în lupta pentru emanciparea naţională şi po-
litică a românilor din Ungaria. În noile condiţii create de dualismul austro-un-
gar s-a simţit necesitatea unui partid al tuturor românilor din Transilvania, Ba-
nat, Crişana şi Maramureş care se constituie la Sibiu în 1881 sub denumirea 
de Partidul Naţional Român. Aurel Suciu era membru în Comitetul Executiv al 
acestuia, a făcut parte din gruparea celor care militau pentru obţinerea drep-
turilor politice şi cultuarale ale românilor din Imperiul Habsburgic. Devotat cu 
întreaga sa fiinţă cauzei naţionale, Aurel Suciu s-a distins în lupta naţional-poli-
tică, a depus un mare efort, ca la Arad şi împrejurimi, să se întărească curentul 
pornit de Tribuna. A fost unul dintre iniţiatorii şi conducătorii acţiunii de întoc-
mire a Memorandului din 1892. La Sibiu la conferinţa din 20–21 ianuarie a 
făcut parte din „comitetul de 25” însărcinat cu elaborarea memoriului.3 
 Memorandul din 1892 conţine o relatare detaliată a situaţiei românilor din 
Transilvania şi Ungaria începînd cu anul 1867 şi reprezentînd de fapt o sinte-
ză a unei serii mari de petiţii şi memorii adresate Curţii începînd din vremea 
episcopului Inocenţie Micu Clain în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. În 
introducerea ce abundă în argumente juridice şi istorice, actul explică mobilul 
opoziţiei faţă de anexarea forţată a Transilvaniei la Ungaria. În memorand se 
atinge legea electorală, legea naţionalităţilor, diferitele legi şcolare. Un capitol 
separat era rezervat legilor presei care stipulau dreptul autorităţilor de a chema 
în faţa tribunalului ziarişti români, militanţi ai mişcării naţionale.
 Memorandul, care a fost  o expresie a programului hotărît la Conferinţa din 
1881, cuprinde în esenţă revendicarea legitimă a autonomiei Transilvaniei, 
autonomie desfiinţată şi pierdută ca atare în urma încheierii, în 1867, a alian-
ţei austro-maghiare – pact dualist cu consecinţe nefavorabile pentru români. 
Programul Memorandului avea un pronuntat caracter naţional, ce demonstra şi 
legitima, în spiritul democraţiei, necesitatea respectării principiilor legalităţii şi 
dreptului natural al popoarelor de a-şi apăra şi conserva fiinţa naţională, prin-
cipalele sale idei şi direcţii referindu-se la:
 1. autonomia Transilvaniei;
 2. introducerea, prin lege, a limbii române în justiţia şi administraţia ţinutu-
rilor locuite de români;
 3. numirea de funcţionari români sau, dacă nu se vor găsi de aceştia, numi-
rea de funcţionari care să cunoască limba română;
 4. revizuirea legii despre egala îndreptăţire a naţionalităţilor în favoarea 
acestora; dreapta şi reala executare a tuturor legilor;
 5. autonomie pentru bisericile şi şcolile româneşti; ajutor de la stat pe sea-
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ma şcolilor şi aşezămintelor culturale româneşti, în proporţie cu impozitele 
plătite de poporul român;
 6. legea electorală întemeiată pe acordarea sufragiului universal;
 7. lupta împotriva tuturor tendinţelor de maghiarizare manifestate pe cale 
directă sau indirectă;
 8. colaborare strînsă loială cu totţi acei ce luptă pentru progresul şi bunăs-
tarea poporului;
 9. pronunţarea la timpul potrivit asupra chestiunii dualismului.
În opinia autorilor Memorandului, doleanţele românilor trebuia aduse şi la cu-
noştinţa opiniei publice din Europa, deoarece era necesară o bună şi corectă 
informare. Pentru aceea memoriul s-a tipărit în limba română, maghiară, ger-
mană şi franceză. La conferinţa Naţională a Partidului Naţional Român din 20-
21 ianuarie 1892, de la Sibiu, dr. Ioan Raţiu a subliniat că cererile legitime ale 
memorandiştilor au fost receptate aşa cum se cuvine, cu interes şi înţelegere, 
atît în România cît şi în alte ţări europene: „Ţipetele noastre însoţite de senti-
mentul de durere ale fraţilor noştri de peste Carpaţi, manifestate prin presa lor, 
prin memorii şi mulţime de întruniri culturale, s-au răspîndit prin toate ţările 
civilizate şi au ajuns, în fine, la leagănul strămoşilor noştri. Plîngerile noastre 
răspîndite astfel în toată Europa, ascultate sunt şi recunoscute ca drepte şi ade-
vărate de toate naţiunile, şi nu noi purtăm vina că opiniunea publică europea-
nă a ajuns să recunoască că putred este ceva în statul acesta.”4 
 Memorandul românilor din Transilvania şi Ungaria, a avut o istorie zbuciu-
mată, asemănătoare aceleia a lui Supplex Libellus Valachorum din 1791. Ca 
şi în cazul aceluia, Memorandul era destinat „maiestăţii sale prea graţioase” 
Francisc Iosif I. Nici unul, nici altul din cele două memorii nu s-a învrednicit de 
atenţia împăraţilor habsburgi. Francisc Iosif, prevenit de primul ministru al Un-
gariei, Szapáry Gyula, a refuzat primirea delegaţiei române la Viena, compusă 
din 300 de membri, din toate categoriile sociale: proprietari, avocaţi, preoţi, 
negustori, industriaşi, profesori, învăţători, doctori, ingineri, ţărani şi meşteşu-
gari. În această delegaţie a participat şi Aurel Suciu alături de arădenii Iuliu T. 
Marea, Vasile Mangra, Şt. Ciciou Pop, Mihai Veliciu.5 În delegaţie au mai fost: 
G. Ciobrişiu, proprietar în Giula-Vărşand; S. Horpoş, econom în Giula-Vărşand; 
V. Oltean, preot în Crîstor; Al. Paşca, proprietar în Giula-Vărşand.6 Memoran-
dul a fost depus în plic sigilat în biroul şefului cancelariei imperiale, şi trimis, 
în starea care fusese (deci nimeni n-a citit memorandul), ministrului maghiar 
de pe lîngă persoana împăratului, acesta primului ministru, care la rîndul său, 
îl trimite ministrului de interne. La Viena, pentru primirea memorandiştilor 
s-au constituit comitete formate de studenţi români din capitala imperiului, 
ardeleni şi bucovineni. Social-creştinii austrieci, în frunte cu dr. Karol Lueger, 
au făcut o bună primire memorandiştilor. Reprezentanţii celorlalte naţionalităţi 
oprimate: cehi, slovaci, sîrbi, croaţi s-au asociat acestei manifestaţii.
 „Soarta Memorandumului propriu-zis este bine cunoscută. În pofida puter-
nicei pregătiri morale prin opinia publică ţi prin eforturi diplomatice din partea 
regelui României, împăratul de la Viena a rămas fidel pactului încheiat cu un-
gurii la 1867. Delegaţia română venită să-i prezinte documentul, în mai 1892, 
condusă de Ioan Raţiu, n-a fost primită în audienţă. Li s-a recomandat româ-
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nilor să se adreseze nici mai mult, nici mai puţin decît autorităţilor ungureşti, 
pe care le contestau. Dar ce l-a determinat oare pe monarh să procedeze de 
asemenea manieră? Istoricii decelează trei cauze. Prima ar ţine de caracterul 
învechit al gîndirii politice a lui Francisc Iosif. Fratele său, celebrul arhiduce Al-
brecht, vedea în el un rege medieval, care ar vrea să reînvie vremurile lui Carol 
cel Mare. Al doilea impuls era ura de dată recentă împotriva naţionalităţilor 
din imperiu. Fiul şi urmaşul său la tron, Rudolf, se sinucisese în 1889, în urma 
unei încercări de căsătorie morganatică cu cehoaica Maria Vetsera. În al treilea 
rînd, Ungaria ameninţa cu desfacerea imperiului, dacă românii vor fi ascultaţi. 
Aşa se face că Memorandumul a eşuat, iar autorii lui au suferit condamnări 
penale.”7

 Refuzul împăratului şi al guvernului maghiar de a lua în considerare con-
ţinutul actului, a fost urmat de acţiunea juridică îndreptată împotriva celor 
care l-au alcătuit şi tipărit. Actul de acuzare datează din  21 septembrie 1892. 
Formal, el incriminează tipărirea şi difuzarea Memorandului, în care descoperă 
două „crime”: contestarea dualismului şi afirmarea independenţei Transilvani-
ei faţă de Ungaria.8 Se deschide acţiune judiciară, la 13 mai 1893, împotriva 
întregului Comitet Executiv al Partidului Naţional Român şi a altor fruntaşi poli-
tici români: Ioan Raţiu, Gh. Pop de Băseşti, Eugen Brotte, Vasile Lucaciu, Dimi-
trie Comşa, Daniil Barcianu, Septimiu Albini, Nicolae Cristea, Iuliu Coroianu, 
Patriciu Barbu, Teodor Mihali, Dănilă Lica, Gavril Tripon, Aurel Suciu, Mihai 
Veliciu, I. T. Mera, Vasile Lazăr, Vasile Ignat, Rubin Patiţia, Aurel C. Popovici, 
Basil Raţiu, Ghersim Domide, precum şi Nicolae Roman, Ioan Munteanu, Di-
onisie Roman, funcţionari şi Ioan Duma şi Romanul Crainic, preoţi.9

 Procesul contra membrilor Comitetului Executiv al Partidului Naţional Ro-
mân s-a început la 7 mai 1894 la Cluj, care a durat 17 zile.  Ioan Raţiu îm-
preună cu membrii comitetului au fost aduşi în faţa tribunalului, învinuiţi de a 
fi făcut „agitaţie împotriva legilor statutului”. Acest proces  s-a bucurat de un 
larg răsunet. Se menţionează atitudinea plină de demnitate şi bărbăţie a celor 
peste 25.000 de români veniţi de pe întreg cuprinsul Transilvaniei şi Banatului. 
Clujul este invadat de delegaţii numeroase venite să demonstreze împotriva 
chemării în faţa instanţelor judecătoreşti a memorandiştilor.
 Organizatorii procesului au hotărît ca dezbaterile oficiale să fie purtate ex-
clusiv în limaba maghiară, fapt discriminatoriu pentru inculpaţi, limba maternă 
a acestora, româna, putînd fi utilizată de către aceştia numai ca mijloc de in-
formare prin intermediul translatorului.
 Înainte de proces inculpaţilor li se iau interogatorii. Alexandru Suciu recu-
noaşte faptul că a participat la conferinţa de la Sibiu, unde s-a decis formularea 
Memorandului. A dat dovadă şi de această dată de aceeaşi corectitudine ce i-a 
caracterizat viaţa şi de aceleaşi curaj ce l-a călăuzit în lupta sa.
 În volumul Procesul Memorandului Românilor din Transilvania. Acte şi date 
la p. 472. am găsit aşa numitele Semnalmentele personale:
 Numele: Aurel Suciu
 Locul naşterii: Chitighaz
 Etatea: 40 ani
 Religia: ortodox
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 Starea familială: căsătorit
 Ocupaţiunea: advocat
 Mărimea: înalt
 Constituţia corpului: slab
 Faţa: lungăreaţă
 Culoarea feţii: brună
 Părul: brun, cărunt
 Fruntea: îngustă
 Ochii: bruni
 Sprîncenele: brune, cărunte
 Nasul: lungăreţ, ascuţit
 Gura: regulată
 Dinţii: întregi
 Mustaţele: brune, mărimea mijlocie, puţin cărunte
 Barba: mică
 Bărbia: ascuţită
 Semne deosebite: –
 Cunoştinţa de limbi: româna, maghiara
 Îmbrăcămintea: domnească.
 Preşedintele tribunalului a permis inculpaţilor să se apere. A luat cuvîntul, 
singur, Ioan Raţiu, în numele tuturor acuzaţilor, discursul său sintetizează nu 
numai esenţa procesului Memorandumului, ci şi mişcarea politică românească 
în ansamblul ei, cu năzuinţele şi obiectivele ce o însoţesc. I. Raţiu declară, spre 
uimirea instanţei, că renunţă să se apere: „Ceea ce se discută aici, domnilor – 
spune I. Raţiu –, este însăşi existenţa poporului român.
 Existenţa unui popor nu se discută, se afirmă!
 De aceea nu ne e în gînd să venim înaintea d-voastră să dovedim că avem 
dreptul la existenţă.
 Într-o asemenea chestiune nu ne putem apăra în faţa d-voastre, nu putem 
decît să acuzăm în faţa lumii civilizate sistemul asupritor care tinde să ne răpeas-
că ceea ce un popor are mai scump: legea şi limba! De aceea nu mai suntem 
aici acuzaţi, suntem acuzatori.
 Ca persoane nu avem ce căuta înaintea acestei Curţi cu juraţi, fiindcă noi 
am lucrat numai ca mandatari ai poporului român, şi un popor întreg nu se 
poate trage la bara judecătorească.
 Plîngerile poporului român nu pot fi judecate de un juriu exclusiv maghiar, 
care este şi judecător, şi parte.
 De aceea nu este de demnitatea poporului român de a se apăra în faţa juriu-
lui din Cluj.
 (…) Nevinovaţi suntem, dar d-voastră sunteţi stăpîni pe individualitatea 
noastră fizică, nu însă şi pe conştiinţa noastră, care în această cauză este con-
ştiinţa naţională a poporului român. Dacă nu sunteţi d-voastră competenţi să 
ne judecaţi, este un alt tribunal mai mare, mai luminat şi, desigur, mai nepărti-
nitor, care ne va judeca pe toţi: e tribunalul lumii civilizate, care vă va osîndi o 
dată mai mult şi mai aspru decît v-a osîndit pînă acum.”10

 Discursul lui Raţiu a şocat atît completul de judecată, cît şi lumea prezentă 
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în sală. „Un secol de cercetare istorică dovedeşte faptul că românii au trans-
format procesul penal din sala Redutei de la Cluj într-un contraproces, într-o 
acuzare de proporţii a regimului maghiar opresor. Au fost tîrîţi în faţa instanţei 
20 de lideri naţionali, practic întreaga conducere a Partidului Naţional Român, 
în frunte cu Ioan Raţiu, Gheorghe Pop de Băseşti şi Vasile Lucaciu. I-au apărat 
strălucit jurişti români şi ai naţionalităţilor din Ungaria. A fost un moment de 
solidaritate. În jur, la Cluj, pe întregul pămînt românesc şi în Europa, o opinie 
publică din vreme cîştigată urmărea cu interes această nouă confruntare ro-
mâno-maghiară, cu care se încheia un secol, o eră şi de fapt o istorie. Conştient 
că este vorba de un proces politico-istoric, şi nu penal, Ioan Raţiu a apărat cu 
vigoare conţinutul Memorandumului.”11

 Curtea cu juraţi din Cluj pronunţă în procesul memorandiştilor, după 18 
zile de dezbateri, verdict de condamnare. Sînt osîndiţi la temniţă de stat: I. 
Raţiu 2 ani; G. Pop de Băseşti 1 an; V. Lucaciu 5 ani; D. Comşa 3 ani; D. Po-
povici-Barcianu 2 ani şi 6 luni; N. Cristea 8 luni; I. Coroianu 2 ani şi 8 luni; T. 
Mihali 2 ani şi 6 luni; Aurel Suciu 1 an şi 6 luni; M. Veliciu 2 ani; R. Patiţia 2 
ani şi 6 luni; G. Domide 2 ani şi 6 luni; Dionise Roman 8 luni; P. Barbu 2 luni. 
Plătesc în solidar 3 238 de florini cheltuieli de judecată.12

 Memorandiştii primesc verdictul de condamnare cu bărbăţie. Era aceasta, 
neîndoios, o formă de protest. Condamnarea de la Cluj are mare răsunet în 
opinia publică europeană şi stîrneşte un val de proteste în ţară şi străinatate
 Mihai Veliciu şi Aurel Suciu după proces s-au întors la Arad unde li s-a făcut 
o primire demnă de adevăraţi martiri ai cauzei naţionale. 
 Memorandiştii condamnaţi sînt arestaţi îndată ce sentinţa devine definiti-
vă şi închişi la Vác: Gh. Pop de Băseşti, D. Comşa, D. Popovici-Barcianu, N. 
Cristea, T. Mihali, A. Suciu, M. Veliciu, R. Patiţia, G. Domide, D. Roman şi P. 
Barbu, iar alţii, „capii”, I. Raţiu, I. Coroianu şi V. Lucaciu la Seghedin. Guvernul 
maghiar dispune desfiinţarea îndată după procesul memorandiştilor a Parti-
dului Naţional Român. Situaţia politică internaţională nu era însă favorabilă 
aducerii la îndeplinire a unei asemenea măsuri.13 
 La începutul lunii august 1894, Mihai Veliciu şi Aurel Suciu s-au dus la Vác 
să execute condamnarea. Au fost conduşi la gară de ţărani, soldaţi şi intelectu-
ali din Arad, care la plecarea trenului au cîntat Deşteaptă-te române. În ziarul 
Dreptatea nr.159, 1894, se relatează despre primirea lui M. Veliciu şi A. Suciu, 
de românii aflaţi la Budapesta în drum spre închisoarea de la Vác. „Osîndiţii 
din procesul Memorandului, Mihai Veliciu şi A. Suciu, au sosit aici sub escortă 
jandarmerească. La gara căii ferate au fost întîmpinaţi de un frumos număr de 
români, bătrîni şi tineri, cu cari s-au întreţinut pînă la plecarea trenului spre 
Vác. Ambii iubiţi osîndiţi erau veseli şi hotărîţi.”
 În corespondeţa lui Roman R. Ciorogariu aflăm mai multe scrisori primite 
de la Aurel Suciu din închisoarea de la Vác. Printre altele scrie într-o scrisoare 
datată la 18.X. 1894:
 „(…) Să ştiţi voi cu cîtă sete aşteptăm cîte o ştire de la voi. Pe mine în spe-
cial orice noutate neînsemnată mă interesează, ce vine de la voi. Am noroc că 
Letiţia este aşa bună, că de mai multe ori scrie Zinei, de unde apoi şi eu aflu 
toate întîmplările de la Arad. Să înţelege ce ne interesează pe noi. Asta nu în 
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chip de reproş ţi-o scriu, pentru că ştiu că şi voi sunteţi ocupaţi cu ale voastre.
 Bietul Machi Ardelean a fost ieri la Vácz, dar la noi nu a putut să intre, 
fiindcă a venit după 5 oare în oraş. Va să zică „a fost la Roma şi nu a văzut pe 
papa”. Asta numai azi am aflat din o epistolă a lui scrisă de aici din oraş. Aşa o 
pot păţi mai mulţi care nu sunt în cunoştinţă de cauză. Spuneţi-le, vă rog, că 
toţi care ar voi să ne cerceteze, să vină aşa barem la 3 oare d.a. să fie aici, că 
altcum nu capătă intrare.
 Noi suntem tot cei vechi. Sistemul de tratament atît s-a schimbat că de la 1 
l.c. ne închid deja de la 7 oare seara. Poţi să-ţi închipuieşti că ce plăcut poate 
să fie pentru noi, dar nu avem ce face, trebuie să ne supunem poruncilor înal-
te.
 Te rog frate, ca şi pînă acum, şi de acum înainte să ne împărtăşeşti lucrurile 
cele mai importante ce ne interesează pe noi. Apoi, te rog încă, că şi de acum 
înainte să mai mergi pe la cancelaria mea ca să vezi ce isprăvuri se mai fac pe 
acolo (…)” 14

 Memorandiştii au fost vizitaţi de mai mulţi lideri ai românilor, dar şi de 
oameni simpli. La Seghedin şi Vác a ajuns şi George (Badea) Cîrţan: „Cînd con-
damnaţii au ieşit din sală [Reduta din Cluj, unde s-a desfaşurat procesul – M. 
B.] călcînd pe flori, George Cîrţan simţea şi vedea cum aceşti oameni făureau, 
practic, istoria. El era unul din cei mulţi care ovaţionau, care aruncau cu flori, 
dar, în acelaşi timp, era unul din cei puţini care ajungeau să stea de vorbă de 
aproape cu aceşti oameni aleşi. Cei condamnaţi au fost apoi conduşi cu alai la 
închisorile din Seghedin şi Vaţ. Printre cei care i-a urmat a fost şi Cîrţan (...)
 (...) La Seghedin, lui Cîrţan de abia i se îngădui să-i vadă, pe domnii noştri 
prin grilajul care împrejmuia închisoarea. Apoi plecă să-i vadă pe cei de la Vaţ.
(...)
 (...) Datorită deselor lui apariţii, directorul închisorii din Vaţ, l-a bănuit că 
ar fi spion; în consecinţă nu i s-a mai permis accesul în incinta penitenciarului. 
În această situaţie reacţia lui Cîrţan a fost pe cît de neaşteptată pe atît de im-
presionantă (...) Ca să arate totuşi că n-a uitat pe martirii neamului, s-a aşezat 
liniştit la poarta de intrare şi scoţînd fluierul din şerpar a început să doinească 
de jale, timp îndelungat, spre surprinderea trecătorilor unguri din  afară şi spre 
mulţumirea celor întemniţaţi, ieşiţi în curte, şi asupra cărora acest semn de 
viaţă, transmis peste ziduri, produsese o profundă impresie.”15

 În anul 1895, în urma intervenţiilor României, memorandiştii sînt eliberaţi 
la 15 septembrie, primind amnestie. „Carol I îl vizitează pe împăratul Franz 
Joseph la Ischl la 7 august şi au convorbiri, la care a fost de faţă şi primul minis-
tru maghiar. Discuţiile se purtară în jurul aderării României la puterile centrale 
şi, cum atît împăratul, cît şi primul ministru fură satisfăcuţi de ele, conveniră 
să-i graţieze pe memorandişti. „Nemzet”, ziarul maghiar, ştia că eliberarea din 
temniţă trebuia să ducă  la apropierea României de „triplică”. Guvernul ma-
ghiar avea motive speciale să potolească nemulţumirile. Făcea pregătiri pentru 
sărbătorirea „mileniului” şi se temea de noi acţiuni de protest ale naţionali-
tăţilor. Acordarea graţierii îi venea foarte bine, deoarece putea face o vastă 
propagandă în legătură cu politica sa, animată de „spiritul de libertate”.16
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Activitatea sa depusă pe tărîm economic, cultural şi bisericesc

Aurel Suciu în activitatea sa ajunge apreciat atît pe terenul luptelor naţionale, 
cît şi pe terenul cultural, bisericesc, unde ani de-a rîndul, în Sinod şi Congresul 
naţional bisericesc, a reprezentat cu demnitate cercul Şiriei. Fiu credincios şi 
devotat Bisericii Ortodoxe Române şi convins de marele rol pe care biserica 
strămoşească l-a avut în toate timpurile, în istoria românilor din Transilvania şi 
Ungaria, el a desfăşurat şi o activitate deosebită pentru susţinerea şi întărirea 
ei. În gîndirea lui Aurel Suciu ca şi a înaintaşilor săi (precum sus am amintit, bu-
nicul său, Nicolae Suciu era preot în oraşul Giula, bunică-sa era soră cu Moise 
Nicoară), Biserica, pe lîngă înalta sa chemare sacră şi morală, are în calitatea 
sa de instituţie recunoscută de un stat străin o chemare istorică şi o responsa-
bilitate în faţa istoriei. În împrejurările acelor vremuri, în jurul ei era necesar să 
grupeze toate forţele neamului, simbolizînd totodată solidaritatea.
 Aurel Suciu a fost membru al mai multor societăţi culturale. La Asociaţia 
naţională arădeană pentru cultura şi conversarea poporului român a fost mem-
bru pe viaţă, în repetate rînduri a fost ales în conducerea societăţii. Arădenii, 
în 1862 pun bazele asociaţiei, care de la început cuprinde pe toţi românii din 
părţile bănăţene şi crişene, precum şi pe cei de pe teritoriul Ungariei. Apelul 
lansat la 12 septembrie 1861 publicului românesc pentru înfiinţarea asociaţiei, 
semnat de Nicolae Philimon, Atanasie Şandor, Miron Romanul şi David Nicoa-
ră, spunea: „Trezindu-ne vedem, că spre scăparea numelui şi a naţionalităţii 
noastre de pieire, întîia şi neincongiurabila datorinţă ne este: a păstra şi cultiva 
limba literară. Aceasta numai atunci o vom putea face – se sublinia în apel 
– dacă mai înainte ne vom însoţi mai strîns laolaltă, ca aşa cu puteri unite să 
tăiem şi să netezim calea către cultura naţională. Spre acest scop, inteligenţa 
din Arad, după o conţelegere amiabilă a aflat de bine a face paşii cuviincioşi 
pentru înfiinţarea unei societăţi de lectură în centrul acestui comitat. Inteli-
genţa arădană e pătrunsă de acea convingere că bărbaţii noştri cei iubitori de 
literatură împrăştiaţi prin acest comitat, ne vor sprijini în această întreprindere 
naţională; pentru aceea cu frăţească încredere deschidem şi acestora calea 
către însoţire.”17

 Adeziunea la scopurile asociaţiei se manifestă prin numărul mare de mem-
bri înscrişi din părţile Banatului, Bihorului, precum şi din părţile Ungariei, lo-
cuite de români. În 1863 asociaţia avea 810 de membri care plăteau cotizaţii. 
Asociaţiei arădene îi revenea rolul de a-şi desfăşura activitatea pe terenul vieţii 
culturale specifice şi practice din părţile bănăţene şi crişene ale Transilvaniei. În 
epoca dualismului austro-ungar asociaţia naţională îşi intensifică forţele, ţinînd 
piept noii ofensive de deznaţionalizare prin legiurile administrative şi şcolare 
ale guvernelor maghiare care au urmat. Ea urmează cu perseverenţă direcţiile 
pe care i le fixaseră întemeietorii săi. În ciuda tuturor greutăţilor create de 
guvernele maghiare, asociaţia arădană a căutat să desfăşoare o cît mai bogată 
activitate naţional-culturală, tinzînd să pătrundă pînă în cele mai îndepărtate 
sate ale Banatului şi Bihorului, să dea impuls şcolii, asociaţiilor literare, învăţă-
toreşti, de meşteşugari şi de femei, celor de muzică şi cercurilor ţărăneşti.
 Aurel Suciu a mai fost membru al conducerii Reuniunii femeilor din Arad 
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şi provincie pe care a ajutorat-o în repetate rînduri şi materialiceşte. Din 1885 
a mai fost membru ordinar pe viaţă la Societatea pentru fond de teatru cu 50 
coroane.
 Aurel Suciu şi-a adus aportul său de contribuţie şi în viaţa economico-cul-
turală a Aradului şi împrejurimi. Era un reprezentant de seamă al acţiunilor 
filantropice. Era un oareşcare mecenat, a dat ajutor financiar şcolilor săteşti, 
societăţilor culturale, bibliotecilor. „Comitetul parochial ortodox român din 
Arad, conform conclusului luat în şedinţa sa de la 28 decembrie, anul trecut, 
pentru a împlini un act de binefacere şi cu scop de a promova învăţămîntul 
poporal, a emis o colectă pentru oferte benevole, cu cari apoi să se procure 
vestminte pentru cei mai săraci elevi de la şcoalele noastre poporale din loc.”18 
Pe această listă a contribuit şi Aurel Suciu cu 10 fl.
 În 1886, pentru a da impuls vieţii economice şi sociale, elita din Arad, a 
hotărît să constituie un institut de credit. George Dragomir, Atanasie Şandor, 
David Nicoară, Grigore Venter, Mircea V. Stănescu, Mihai Renia, Aurel Suciu, 
Nicolae Oncu au convocat o adunare  pentru înfiinţaea unui institut de credit şi 
economii din Arad. Scopul a fost ca acest institut să aibă un capital de 200.000 
fl. Cei de faţă au făcut o subscriere de probă şi-n cîteva clipe s-au subsemnat 
30.000 fl.19 Aşa şi-a început activitatea banca Victoria din Arad, al cărei fonda-
tor şi avocat a fost dr. Aurel Suciu. Încă de la început între membri ei figurau 
personalităţi de seamă precum Mihai Veliciu, Vasile Mangra, Roman Ciorogariu, 
Ignaţie Papp, Traian Văţianu, Sava Raicu, Ioan Moldovan, mai tîrziu Ştefan Cicio 
Pop etc.
 Beneficiile băncii erau folosite în cele mai diverse scopuri, între care şi cele 
filantropice. Preocupată permanent să-şi îndeplinească misiunea economică 
şi culturală prin mijloace oneste, banca Victoria, la fel ca celelalte bănci ro-
mâneşti din Transilvania, a avut în vedere cu consecvenţă şi sprijinirea luptei 
naţionale.
 La sfîrşitul anului 1895 la Arad s-a constituit Clubul naţional comitatens din 
Arad (1895–1904) care funcţiona în cadrul Partidului Naţional Român. Printre 
membrii acestuia îl găsim pe Aurel Suciu, pe George Turic, Iustin Iancu (Otlaca) 
şi Romul Nestor (Cenadul-Unguresc). 
 Linia radicală din Arad şi-a pus amprenta în lupta naţională a românilor din 
Transilvania şi Ungaria. În 1897 gruparea formată din Vasile Mangra, Aurel Su-
ciu, Mihai Veliciu, Gustav Augustini, Vasile Lucaciu, Ioan Russu-Şirianu şi Roman 
Ciorogariu la Arad va fonda şi edita ziarul Tribuna Poporului. Această foaie a 
avut un rol important în formarea ideologică a generaţiei Unirii.

După primirea amnestiei, în 1895, Aurel Suciu iese bolnav din închisoarea 
din Vác. Pleacă la Viena să-şi caute de sănătate, dar fără succes. Din an în an 
slăbeşte mai mult şi la 14 februarie 1898 la Arad se stinge din viaţă, iar necro-
logul său spune totul despre existenţa zbuciumată acestei personalităţi. Înmor-
mîntarea lui a fost un act de manifestare naţională la care au participat sute de 
români din Ungaria şi din România.
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Înmormîntarea sa

„Puternic s-a manifestat sentimentul naţional Mercuri, cu prilejul înmormîntării 
lui Aurel Suciu. Toate căpeteniile române şi ţărani mulţi din comitat au grăbit 
să-şi facă cea din urmă datorie cătră cel ce naţiunei fiu iubitor a fost. La casa 
mortuară ziua întreagă a veghiat prietenia, căci nu este în Arad un singur Ro-
mân, care pe decedatul Aurel Suciu să nu-l fi stimat şi iubit şi să nu fi ţinut a-şi 
arăta sentimentele sale cu acest prilej trist. Îndeosebi au venit preoţi mulţi, de 
pe sate.
 Conductul funebru a plecat de la casa răposatului la orele 2 ½. Înaintea 
carului funebru mergea un car acoperit de numeroase cununi. Însemnăm din-
tr-însele următoarele:( …) Sufletului meu drag – Zina; Lui tata drag- Stella; Ne-
uitatului frate – Petre; Iubitului fin Aurel Suciu – Catinca şi Iosif Gall; Scumpului 
amic – Familia Veliciu; Iubitului fundator şi advocat Aurel Suciu – Victoria, în 
semn de pietate (…) Luptătorului naţional – Românii din Munţii-Apuseni, etc. 
Cele mai multe panglici erau…tricolor. 
 Mîndrul nostru tricolor era însă nu numai de cununi animat, ci cît vedeai, 
îţi ascăldai privirea numai în aceste culori scumpe, cari dacă isgonite sunt din 
viaţa politică, le purtăm la înmormîntări; le animăm de prapori, de steagurile 
negre, legăm cu ele crucile, împodobim umerii celor cari însoţesc mortul şi 
fiecare colţ al carului trist vesteşte că un mare Român este petrecut la mormînt, 
căci numai Românilor mari li se dă acest onor de vitejie.
 Deşi vremea era urîtă, cădea într-una o moină deasă, mulţime de lume 
străină sta pe tot drumul de la „Victoria” şi pînă la „Crucea Albă” să vadă cum 
ştiu Românii să dea cinstea din urmă celui care fruntaş le-a fost.
 Nainte d-a porni cu carul mortuar, dl profesor Romul Ciorogariu a ţinut 
înaintea casei decedatului următoarea cuvîntare:
 Obişnuiţi a-l vedea cu capul ridicat, era ca un port-drapel între noi. Sub 
acest drapel, de pe care fîlfîia în litere de aur deviza muncii cinstite, s-a înfiinţat 
şi institutul „Victoria”.
 S-a frînt acum braţul port-drapelului şi moartea arvunează. (…)
 A simţit fericirea satisfacţiei succeselor şi preamărit va rămînea pururea în 
analele institutului Victoria numele lui.
 Lui i s-a dat fericirea de a fi iubit de cătră o adorabilă femeie cu iubire le-
gendară şi de a săruta un îngeresc copil ca şi închipuirea.
 Întru preamărire s-a sfîrşit el, iar o viţă ne-a rămas din fiinţa sa – mîndria că 
a fost al nostru. (…)
 
Cuvîntarea zisă pe un ton emoţionant, căci decedatul fusese un bun prieten al 
vorbitorului, a stors tuturora lacrimi din ochi.
 Pe tot drumul cînta corul meseriaşilor, condus de dl învăţător Ioan Vancu, 
precum şi corul ţărănesc din Micălaca. 
 Străbătînd strada Deák Ferencz, conductul soseşte puţin după orele 3 la 
biserica catedrală, unde aştepta deja o mulţime de lume, încît abia mai puteai 
intra în biserică.
 Biserica întreagă era în negru. În mijlocul bisericii un catafalc, înconjurat 
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de flori. Aici s-a aşezat coşciugul şi s-a început prohodul, servit de dnii Ignaţie 
Papp, Vasile Mangra, Gavriil Bodea, Traian Vaţian, Gr. Malid (Curtici), Aurel 
Iancu (Zarand), N. Felnecan (Soboteli).
 Cîntările funebrale au fost executate de corul seminarial, condus de dl. 
profesor Lugojanu.
 Dl. Vasile Mangra a rostit apoi o cuvîntare de jale.
 După orele patru cortegiul s-a îndreptat spre cimitirul Central.
 Aici a vorbit dl P. Truţa, în numele advocaţilor români.”20

Cuvîntul funebral rostit de P. Truţa advocat

„Întristătoriul moment ne-a întrunit în jurul acestui sicriu, stimaţi domni, doam-
ne şi iubiţi fraţi, un moment la care în urma lungilor suferinţe a decedatului, 
deşi nu era neaşteptat, totuşi este sfîşietoriu, pentru că am pierdut pe unul 
dintre cei mai buni din şirul nostru; şi noi am venit ca în ora cea din urmă să-i 
aducem obolul recunoştinţei şi cu lacrămile noastre să udăm, să uşurăm glia 
pămîntului sub care are să fie aşezate aceste scumpe rămăşiţe pămînteşti.
 În zădar ne încordăm privirea şi căutăm mod de scăpare, pentru a-l trezi 
şi vedea iarăşi la ai săi, – pentru că ce a dispus puterea Dumnezeescă, fiinţa 
omenească a desface nu poate.
 Ca înmărmuriţi de adîncă întristare stăm faţă de acest sicriu, căci el conţine 
rămăşiţele pămînteşti ale unui soţ fidel, tată, frate dulce, un devotat tovarăş de 
luptă al neamului românesc, al unui distins advocat şi coleg, a unui om amic 
sincer, – a fericitului şi de pie memorie Aurel Suciu.
 Fiinţa lui falnică şi elastică, plină de ambiţiune pentru tot ce este bun şi 
folositor, şi pe care ne obicnuiserăm a o vedea în totdeauna şi la toate între-
prinderile de bine în mijlocul nostru, – astăzi este frîntă şi aşezată în acest sicriu 
fără viaţă şi fără mişcare.
 Născut din părinţi inteligenţi, trecut prin o educaţie nobilă şi naţională, 
după cum a dovedit întreaga lui viaţă, prin muncă, omenie şi caracter neclintit 
întrunind toate virtuţile pentru greaua problemă de a fi amic, şi-a eluptat o po-
ziţiune socială distinsă, întîmpinat fiind peste tot de încredere, iubire, stimă şi 
cu deosebire de încrederea poporului românesc, care în luptă, pentru existen-
ţa sa naţională la această patrie, continuată acum de secoli, i-a dat locul între 
cei mai chemaţi fii ai neamului românesc.
 Căci nu demult îl văzurăm ocupînd locul de membru şi deputat la comite-
tele sinodale şi congresele noastre bisericeşti, luptîndu-se pentru drepturile şi 
bunăstarea bisericei şi şcoalelor noastre naţionale.
 Nu de mult îl văzurăm ca membru al comitetului electoral naţional, luptînd 
în şirul celor 25, pentru recîştigarea drepturilor noastre naţionale, şi îl văzurăm 
ca conducător luînd parte activă la imposanta şi epocala deputaţiune a subşter-
nerii peteţiunei poporului la Înaltul tron, eveniment în viaţa poporului român 
care a lăsat pagine neşterse în istoria acestui veac, despre conştienţiositatea de 
dreptul său şi despre voinţa resolută şi neclintită de a-şi validita drepturile sale 
naţionale în această patrie.
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 Dar îl văzurăm şi în jurul celor 14 osîndiţi suferind chiar închisoare pentru 
drepturile neamului său, şi suportînd greutăţile neîndatinate a puşcăriei din Vaţ 
în timp de peste un an de zile.
 Toate acestea sunt dovada vie că viaţa confratelui nostru A u r e l, deşi scur-
tă, dar a fost strîns legată de cauza seculară a neamului nostru, a fost o mlădiţă 
puternică a trunchiului inteligenţei române, angajată cu rezoluţiune în lupta 
pentru existenţa naţională a neamului românesc.
 Deşi soartea omului şi cursul ei nu-l putem curma, ne doare însă că pe 
fratele conluptător Aurel l-am pierdut în vîrsta cea mai puternică a bărbăţiei, 
cînd el era mai agil şi mai vrednic de a lupta cu greutăţile vieţii, cînd atît iubita-i 
familie cît şi neamul românesc erau mai avisaţi la puterile lui.
 Pe el l-am pierdut dar din şirul nostru, ne-a rămas însă de moştenire sufletul 
lui nobil, caracterul ferm, iubirea de muncă, adevăr şi neam, cari să ne serveas-
că de exemple nouă celor rămaşi, şi cari datori suntem ca cu puteri însutite să 
năzuim la împlinirea golului rămas în urma lui.
 Iar acest loc de eternă odihnă unde se astrucă osemintele scumpe ale con-
fratelui Aurel, dimpreună cu ale colegilor săi de luptă crainic şi Ciato, a marilor 
Români Bărnuţiu, Bariţiu, Hodoş, şi alţi fruntaţi, va fi de aci înainte o propri-
etate comună şi scumpă, căci aci ne despărţim şi aici ne vom reîntîlni pentru 
eterna odihnă.
 Iar ţie, suflete nobil care azi ai trecut din şirul nostru, fie-ţi odihna liniştită, 
căci toată naţia te-a întîmpinat de dragoste, încredere şi stimă, iar lacrimile 
noastre a celor cari te-au petrecut pînă aci, să-ţi uşureze glia pamîntului sub 
care zaci astrucat. Dormi în pace pînă la eterna revedere! 
 Toţi au aruncat apoi o mînă de ţărînă, pentru a aşterne somnul de veci 
celui care între noi lumină şi căldură a fost.”21 

Aurel Suciu a fost un om al timpului său, angajat în mişcarea de eliberare na-
ţională, în frămîntările atît de contradictorii ale sfîrşitului veacului XIX, pe care 
le-a trăit cu neistovită dăruire. Şi-a consacrat întreaga sa activitate şi putere 
de muncă pentru promovarea politică, economică, culturală şi bisericească a 
românilor din Transilvania şi Ungaria. Acest remarcabil locuitor al Aradului a 
fost prezent timp de mai multe decenii la principalele acţiuni menite să apere 
interesele populaţiei româneşti din Arad şi împrejurimi, să îmbunătăţească si-
tuaţia socială, politică şi culturală a românilor din comitatul Arad si nu numai. 
Istoriografia românească consemnează numele lui în primul rînd în legătură 
cu mişcarea memorandistă, care a reprezentat apogeul luptei de emancipa-
re naţională a românilor din monarhia habsburgică în perioada 1848–1918. 
Pentru Aurel Suciu epoca Memorandului a reprezentat momentul culminant 
al activităţii sale în calitate de membru al Comitetului Executiv al Partidului 
Naţional Român.
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DOINE DESPRE PERSONALITĂŢI ISTORICE

Decenii de-a rîndul studiind viaţa istorico-culturală a românilor din Transilva-
nia şi Ungaria de multe ori am dat de Doina lui Lucaciu. Pe parcursul cercetă-
rilor mele din întîmplare am dat şi de Hora lui Alexandru Roman. Mi s-a părut 
atîta asemănare încît am fost curioasă să aflu în presa secolului al XIX-lea, nu 
se scrie oare ceva despre această coincidenţă. Spre surprinderea mea, am găsit 
reacţii, articole, răspunsuri interesante. Am decis ca acestea să fie publicate în 
paginile Izvorului şi împărtăşite cititorilor de astăzi.

În revista Familia din anul 1895 Iosif Vulcan publică un articol intitulat: „Doina 
lui Lucaciu” – plagiată”. Mai jos redăm pasaje întregi din acest material:
  „Cînd am cetit prima oară în „Foaia poporului” – „Doina lui Lucaciu” la 
primele rînduri numai decît mi-adusei aminte, c-am scris şi eu oarecînd, în 
onoarea dlui Alexandru Roman, un astfel de cîntec. Dar neavînd timp să caut 
prin colecţiunea mea de ziare, n-am putut să constatez asemănarea dintre ele.
 De atunci auzind doina aceea cîntîndu-se în mai multe rînduri, tot mai 
mult mi s-a înnoit în memorie versul meu de odinioară şi-n cele din urmă mi 
s-a părut că acela este identitc cu ceea ce auzeam acuma. Spre a mă convinge, 
frunzării foaia mea umoristică „Gura Satului” ce redactasem înainte de 25 ani 
în Pesta şi unde, după cum mi-aduceam aminte, am publicat acea improviza-
ţiune.
 Şi nu m-am înşelat. În „Gura Satului” din 1870, nr.10, de la 5/17 martie, 
găsii ceea ce căutai, adecă „Hora lui Alexandru Roman”. Cetindu-o şi asemă-
nîndu-o cu „Doina lui Lucaciu”, numai decît mă convinsei, că doina aceasta e 
plagiată după „hora” mea.
 Ca şi onorab. public cetitor să poată primi convingerea că am dreptate, voi 
reproduce aici amîndouă. Mai întîi însă am să dau oareşcare desluşiri privitoa-
re la istoricul „horei” mele. Fac asta atîta mai vîrtos, căci generaţiunea actuală 
pare a necunoaşte că încă înainte de un pătrar de secol şi mai bine, ziariştii 
noştri politici Alexandru Roman, Gruia Liuba şi Ioan Poruţiu au fost osîndiţi la 
închisoare de stat şi au suferit la Vaţ cîte un an şi mai bine.
 Dl Alexandru Roman, care pe timpul acela redactase ziarul politic „Federa-
ţiunea”, a fost condamnat într-un proces de presă în 6/18 martie 1869 la închi-
soare de stat de un an de zile şi la amendă de 500 fl. Însă chiar în ziua aceea 
alegîndu-se deputat la ceica în Biharia, sentinţa nu s-a putut executa decît la 
începutul anului 1870, în închisoarea de stat din Vaţ.
 Sub impresiunea acelei întemniţări am scris eu strofele, pe care le-am pu-
blicat în numitul an şi număr al „Gurei Satului” sub numele foii, şi care sună 
astfel:
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Hora lui Alexandru Roman

     1
Plînge mierla prin păduri, 
Robu-i Roman la unguri
Pentru sfînta direptate
Că noi n-avem din ea parte.

 2
Stâpînii s-au mîniat
Că Roman a cuvîntat
Şi-n dietă şi-n tipar
A spus chinul nost amar.

 3
Nu fi mierlă supărată, 
Nu-i robia ne-ncetată,
Vine-o dalbă primăvară
Fi-va Roman liber iară.

 4
Spune-i dragă păsărică,
Ca să rabde fără frică;
Că dacă s-a libera
Noi toţi l-om îmbrăţoşa.

 5
Juni, bătrîni şi copiliţe,
Împletindu-i cununiţe,
Toţi ca prieteni l-om primi
Şi fierbinte l-om iubi.

 6
Fiva Roman liber iară
Pentru noi în astă ţară;
Pînă-i viu nu-l părăsim,
Hora lui o tot horim.

 7
Că el bine s-a luptat,
Ca român înflăcărat,
Pentru ţară şi naţiune
A pretins el multe bune.

 8
Sandru Roman să trăiască
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Şi naţiunea să-nflorească;
Zeitatea să-i ajute,
Şi să-i dea putere-n lupte!

 9
Dute mierlă, spune-i, spune,
Că-l aşteptăm cu cunune,
Cu iubire şi frăţie
Şi cu sărutări o mie.

 10
Nu fi mierlă supărată,
Sboară sus la Vaţ îndată;
Sboară mică păsărea
Colo în prinsoarea grea.

 11
Dute şi te pune-ndată
La fereasta încuiată,
Unde Roman în prinsoare
Nu vede nici cer nici soare.

 12
Spune-i veste de la noi
Că nu mai suntem vioi,
Că de cînd el e închis
Niciodată n-am surîs.

 13
Spune-i, mierlă, ’nchinăciune,
De la ’ntreaga sa naţiune,
Că toţi îl compătimim,
Că ş-acuma îl iubim!

 14
Sandru Roman să trăiască
Şi naţiunea să ’nflorească;
Zeitatea să-i ajute
Şi să-i de-a putere ’n lupte!

1870                       GURA SATULUI

Iată acuma şi Doina lui Lucaciu, aşa precum a apărut la Institutul Tipografic 
din Sibiu:
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Martirului dr. Vasiliu Lucaciu

 1
Cîntă mierla prin păduri, 
Robu-i Lucaciu la Unguri
Pentru sfînta direptate
Căci noi n-avem din ea parte!

 2
Nu fi mierlă supărată, 
Nu-i robia ne-ncetată,
Vine dalbă primăvară
Fi-va Lucaciu liber iară!

 3
Nu suspina în zadar, 
Du-mi-te pîn-la Sătmar,
Unde-i Lucaciu la-nchisoare,
Nu vede nici cer, nici soare…

 4 
Du-te şi te pune-ndată
La fereastra-i încuiată,
Şi îi spune-nchinăciune
de la ’ntreaga naţiune.

 5
Spune-i multă voe bună
Şi că-i împletim cunună,
O cunună-n trei colori
Din mai multe dalbe flori!

 6
Că el bine s-a luptat,
Ca Român înflăcărat,
Pentru ţară şi naţiune,
A pretins el multe bune!

 7
Spune-i, mierlă dragă, spune,
De la-ntreaga sa naţiune,
Că noi cu toţi îl iubim
Pentru el în foc sărim.
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 8
Fi-va Lucaciu liber iară,
Pentru noi în astă ţară,
Pînă-i viu nu-l părăsim
Mai bine toţi ne jertfim!

Şiştaroveţ, 15/27 iulie 1893        George Bocu, învăţător

  Institut Tipografic T. Liviu Albini în Sibiu

Punînd faţă în faţă ambele versuri, oricare cetitor îşi poate face confrontările 
şi astfel să-şi tragă concluziunea, că Doina lui Lucaciu publicată în 1893 este 
plagiată după „Hora lui Alexandru Roman” publicată în 1870.
 Însă spre a pune aceasta în evidenţă mai clară, fiind că alcătuitorul n-a 
urmat în aceeaşi ordine, strofă după strofă, şi astfel comparaţiunea devine mai 
grea, să-mi daţi voie a vă face pe ciceronele în acest labirint.
 Hora lui Alexandru Roman are 14 strofe, Doina lui Lucaciu 8. E bine, din 
aceste 8 nu este nici una care sau toată sau în parte să nu fie furată (…).
 Prin aceasta cred că am probat necontestabil, Doina lui Lucaciu este pla-
giată după Hora lui Roman. Răposatul George Bocu a estras strofele cele mai 
bune şi schimbînd numele, le-a prezentat ca Doina lui Lucaciu. El desigur a 
crezut că asta se poate, şi nu-i nevoie să arăţi izvorul de unde îţi înjghebi doina. 
Lumea l-a crezut, doina se cîntă pretutindeni. Iar dl Fava în scrierea sa despre 
români vorbeşte cu entuziasm despre Doina lui Lucaciu, numind-o o epopeă 
plină de lacrimi şi speranţe; aprins de admiraţiune pentru autorul ei, o traduce 
în italieneşte şi cuprins de regret spune că aceasta doină a fost cîntecul de le-
bedă al aceluia…
 În faţa acestor manifestaţiuni, sunt dator a vini să protestez. Protestul meu, 
fireşte, n-are nici o consideraţie politică. Eu îmi reclam numai drepturile de 
autor.

Iosif  Vulcan”1

 Cu două săptămîni mai tîrziu după publicarea articolului lui Iosif Vulcan, 
tot în Familia apare această relatare:
Doina lui Lucaciu.
 „Gazeta Transilvaniei” luînd act de articolul nostru din nr. 7, prin care am 
constatat, că textul Doinei lui Lucaciu este plagiat, arată că şi melodia este 
furată. Iată cuvintele numitului ziar: „Tot aci mai adăugăm ceea ce ni se comu-
nică din partea unei persoane bine informate, că adecă melodia după care se 
cîntă aşa numită »Doina lui Lucaciu« nu este altceva decît un »lassú csárdás« 
pe care lăutarii ţigani din Beclean, (comit. Szolnok-Dobaca) îl cîntau deja cel 
puţin cu 5-6 ani înainte de aceasta muşteriilor atît Unguri, cît şi Români, între 
care erau şi sunt mulţi mai ales de prin Selagiu, Bihor şi Maramureş, cărora le 
place aceasta melodie. Nu ştim pe ce cale şi cum a ajuns această melodie un-
gurească să servească, schimosită, drept melodia pentru »Doina lui Lucaciu«, 
şi nu putem să nu facem cu aceasta ocaziune observarea, că dacă noi Românii 
voim să ne cîntăm bucuriile şi durerile, atunci deoparte să nu plagiem texturi, 
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căci doar vîna poetică încă nu s-a stins în poporul nostru, iar de altă parte, să 
nu recurgem la melodii străine şi mai ales la acele ale duşmanilor noştri, cînd 
avem noi melodii şi hori poporale româneşti atît de frumoase.”2

Precum m-am aşteptat, am găsit şi o explicaţie celor scrise de Iosif Vulcan. 
Sever Bocu, fiul învăţătorului George Bocu, autorul Doinei lui Lucaciu în me-
moriile sale scrie astfel: 
 „Cuvintele din „Doina lui Lucaci”, tatăl meu le-a luat din „Doina lui Ro-
man”, cuvinte pe care le va fi declamat el ca elev de liceu în Beiuş. Doina lui 
Roman a rămas necunoscută, a lui Lucaci a devenit proprietatea naţiunii. Aces-
ta a fost meritul tatălui meu. Iosif  Vulcan şi-a reclamat la doi ani după intrarea 
prescripţiei juridice paternitatea, lăsîndu-l pînă atunci pe tatăl meu, care între 
timp a murit, să facă tot calvarul juridic, luînd acolo în faţa justiţiei eroic pater-
nitatea pentru Doina lui Lucaci, care era a sa. Se poate să fi fost Vulcan autorul 
Doinei lui Roman, tatăl meu nu avea de unde şti aceasta. Doina lui Roman el o 
avea scrisă în notiţă fără nume de autor, căci în Gura Satului însăşi nu a apărut 
iscălită şi nici în volumul de versuri al lui Iosif Vulcan nu figurează. În astfel de 
împrejurări paternitatea el nu o putea reclama decît în faţa tribunalului unde 
trebuia să apară şi să spună: „nu vreau să-l condamnaţi pe George Bocu, nu el 
e vinovat, eu sunt autorul”. Fără aceasta, chestiunea rămîne o simplă micime 
peste care se poate trece (…)”3

În presa secolului al XIX-lea, mai precis în revista Dreptatea apărută la Timi-
şoara am găsit o doină scrisă în cinstea memorandistului Ioan Raţiu, coleg cu 
Vasile Lucaciu.

Doina lui Raţiu

Cade frunza jos în vale
Tot Românul prinde jale,
Prinde jale şi suspin,
De la Raţiu din Seghedin.

Vîntul bate frunza pică
Inima ni-se despică
De durere şi de chin,
După Raţiu din Seghedin.

De la munte, din vîlcele,
Răsună doina cu jele
Doina sună jeluind,
Raţiu ascultă lacrimînd.

Fraţi Români din neam de frunte
Voi copii ca brazi în munte,
Hai cu toţi să ne jurăm
Lacrimele să-i spălăm,



328

Că-i păcat de-o rază vie
Să se stingă în robie,
Şi-i păcat de Dumnezeu
S-o stîngă duşmanul greu.

Seghedine Seghedine
Dumnezeu cum te mai ţine;
Mureş, Tisa pînă cînd
Te mai rabdă pe pămînt.

Verde-i bradul şi stejarul
N-a fi tot cum vrea ... duşmanul
Pune-om umeri doi cu doi,
Şi-a mai fi cum vrem şi noi

(Ecica română)         Vioara Magdu4

După apariţia acestei doine a circulat o variantă nouă a Doinei lui Lucaciu, care 
e şi publicată in cartea lui Tiron Albani.

Doina lui Lucaciu

„Sufletul caută manifestări. Dacă e apăsat într-o parte, se manifestează în altă 
parte. E ca fluviul. Dacă întîlneşte obstacole se umflă pentru moment, apoi cu 
o forţă înzecită rupe zăgazul şi spală tot ce-i stă în cale.
 Românul era impilat şi sufletul izbucnea ca nişte fîşii de apă din fîntîna ţîş-
nitoare. Şi cînd aceste izbucniri se cristalizau, se transformau în doină. Munţii şi 
codrii, văile şi cîmpiile răsunau de durerea ce se manifesta prin aceste cîntece 
populare.
 Cine le compunea? Cine le pune pe note? Poeţi şi compozitori anonimi, 
genii înăbuşite ale neamului românesc. Şi cînd ieşeau perfecte, erau ale tutu-
rora, erau ale poporului românesc.
 Zburau de la om la om, ca mierla din creangă-n creangă. Le cîntau tineri şi 
bătrîni, în pădure, la cîmp, la şezătoare, unde fetele torceau ca şi în cîrciumi, 
unde feciorii petreceau, şi unde sufletele indignate îşi vărsau amarul. Doina 
era un soţitor al drumeţilor, al durerilor din toate vremurile. Izbucnea odată, 
undeva, apoi se lansa se întindea cu iuţeala fulgerului pe întreg întinsul ţării.
 Pentru  caracterul ei rebel, doina nu plăcea stăpînirii şi a fost interzisă sub 
aspre sancţiuni. Dar baioneta jandarmului şi întunericul puşcăriei, cum ar fi 
putut să împiedice o izbucnire a sufletului amărît?
 Şi... pedepsele repetate au fost zadarnice, căci prigoana contra memoran-
diştilor şi în special contra lui Vasile Lucaciu au dat naştere unei Doine noi, 
o doină care întărea sufletele şi le făcea capabile să reziste oricărei prigoane. 
Doina lui Lucaciu răsuna stăruitor cu toată opreliştea printre munţi, pe văi, 
prin păduri, pe cîmpuri şi prin sate şi oraşe. În urma ei se înduioşau inimile 
şi se încleşteau pumnii, iar jandarmii cu pene de cocoş zadarnic alergau să o 
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prindă, căci ea era ca răsunetul pădurii, cînd o căutai într-o parte se auzea din 
altă parte.

Cîntă mierla prin păduri, of, of, of,
Robu-i Lucaciu la unguri
Pentru sfînta libertate
De care noi n-avem parte,
Pentru sfînta libertate
De care noi n-avem parte.

Nu fi mierlă supărată, of, of, of,
Nu-i robia ne-ncetată,
Vine dalba primăvară
Fi-va Lucaciu liber iară,
Vine dalba primăvară
Fi-va Lucaciu liber iară.
 
Nu suspina în zadar, of, of, of,
Du-mi-te pîn-la Sătmar, 
Unde-i Lucaciu la-nchisoare,
Nu vede nici cer, nici soare,
Unde-i Lucaciu la-nchisoare,
Nu vede nici cer, nici soare.
 
Vîntul bate, frunza pică, of, of, of,
Inima mi se despică,
De durere şi de chin
Că-i Lucaciu la Seghedin,
De durere şi de chin
Că-i Lucaciu la Seghedin.
 
Seghedine, Seghedine, of, of, of,
Dumnezeu cum te mai ţine?
Mureş, Tisa pînă cînd
Te mai ţine pe pămînt?
Mureş, Tisa pînă cînd
Te mai ţine pe pămînt?”5

Precum vedem varianta nouă a Doinei lui Lucaciu e redactată din versurile, 
strofele lui Hora lui Alexandru Roman şi Doina lui Raţiu. 
 Doina lui Lucaciu este o poezie dedicată preotului Vasile Lucaciu, supra-
numit „Leul din Şişeşti”, luptător pentru drepturile naţionale ale românilor din 
Transilvania şi Ungaria. A fost foarte populară la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi 
primul deceniu al secolului al XX-lea. 
 A fost scrisă de învăţătorul George Bocu din Şistaroveţ, la sfîrşitul lui iulie 
1893 şi a fost publicată mai întîi în Foaia poporului, fiind apoi preluată şi po-
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pularizată şi de alte publicaţii româneşti din Transilvania. Autorul versurilor a 
copiat şi adaptat textul după Hora lui Roman, scrisă de Iosif Vulcan şi publicată 
la Pesta în revista Gura satului în anul 1870. Hora era dedicată jurnalistului 
Alexandru Roman, predecesor al lui Vasile Lucaciu în lupta pentru drepturile 
românilor ardeleni.
 Cîntată individual sau în grup, instrumental sau vocal, Doina lui Lucaciu 
devenise simbol al luptei pentru eliberare şi emancipare naţională a românilor 
din Transilvania, aflată între anii 1867–1918 în stăpînirea Ungariei, membră a 
Imperiului dualist habsburgic. 
 În momentele de amplificare a luptei naţionale a românilor din Transilva-
nia, în fruntea căreia s-a aflat figura „Leului din Şişeşti”, cîntarea sau fredonarea 
Doinei lui Lucaciu putea să fie motiv de întemniţare. Simbolizînd rezistenţa 
activă şi aderenţa la scopurile propovăduite de dr. Vasile Lucaciu, doina era 
considerată de către autorităţile timpului ca fiind semnul răzvrătirii româneşti 
împotriva autorităţii statului maghiar.6 

Mai jos redăm biografiile celor trei personalităţi istorice în acăror cinste s-a scris 
hore şi doine, pe care le-am prezentat.

Vasile Lucaciu

Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” (n. 21 ianuarie 1852, Apa, judeţul 
Satu Mare – d. 29 noiembrie 1922, Satu Mare, judeţul Satu Mare) a fost preot 
român greco-catolic, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania şi 
Ungaria, deputat în Parlamentul de la Budapesta, deputat în Parlamentul de la 
Bucureşti, politician, memorandist. 
 S-a născut în familia învăţătorului şi cantorului Mihai Lucaciu din satul Apa, 
judeţul Satu Mare. Mihai Lucaciu conducea şcoala confesională greco-catolică 
românească din sat. Bunicul lui Vasile Lucaciu a fost Vasile, iobag, iar străbu-
nicul lui Vasile Lucaciu a fost Luca. Numele de familie Lucaciu provine de la 
transformarea numelui de botez Luca, al străbunicului, în numele de familie 
Lucaciu. 
 Vasile Lucaciu a învăţat la şcoala sătească de care se ocupa tatăl său, pînă 
cînd acesta a fost mutat din satul Apa în Baia Mare, judeţul Maramureş, în anul 
1858. Timp de patru ani Vasile a urmat cursurile şcolii băimărene. A fost cel 
mai bun elev al acestei şcoli, aşa că după ce a încheiat perioada de studii aici, 
tatăl său l-a înscris la gimnaziu. După terminarea gimnaziului a fost înscris la 
liceul din Ungvár, Ungaria. Acolo a locuit la unchiul său, profesorul de teologie 
Nicolae Tóth, ajuns mai tîrziu episcop de Eperjes. 
 Neputînd suporta rigurozitatea şi orientarea filomaghiară a bătrînului său 
unchi, Vasile l-a rugat pe tatăl său să îl mute de aici. Tatăl său a vrut să îl ducă 
înapoi la Satu Mare, dar Vasile a cerut să fie trimis la Oradea, la liceul pre-
monstratens. Neavînd bani pentru această călătorie, mutarea la Oradea părea 
imposibilă. Dar Vasile Lucaciu a pornit pe jos spre Oradea, mîncînd pîine goală 
şi dormind în clăi de fîn găsite în drum sau sub cerul liber. 
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 Ajuns la Oradea, Vasile s-a întreţinut cu greu, dînd lecţii copiilor bucătaru-
lui de la Episcopia Romano-Catolică. Liceul premonstratens din Oradea a con-
stituit pentru Vasile Lucaciu o mare dezamăgire, mai ales din cauza disciplinei 
foarte dure la care era supus aici. 
 Decepţionat de liceul pe care şi-l alesese, l-a abandonat şi s-a înrolat în 
armata austro-ungară, dar aici a făcut cunoştinţă cu o lume şi mai dură şi care 
îi solicita şi mai multă disciplină. Disperat, a apelat la tatăl său pentru a-l scoate 
din armată, ceea ce acesta a reuşit, însă cu mari eforturi financiare. 
 Eliberat din armată, V. Lucaciu a dat examen pentru clasa a VI-a de liceu şi 
a participat la concursul pentru stipendiile acordate de Episcopia greco-catoli-
că română, pe care l-a cîştigat. Cu banii din aceast stipendiu a plecat la Roma, 
unde a studiat clasele a VII-a şi a VIII-a de liceu şi s-a înscris la Teologie. 
 A absolvit Teologia doctor cum laudae. S-a întors după şase ani în Transil-
vania, în anul 1874, cu titlul de doctor în teologie şi filozofie. Avea 22 de ani. 
 Prima slujbă pe care a primit-o V. Lucaciu a fost cea de preot în satul Sân-
craiu, unde a păstorit timp de trei ani. 
 În acest timp a colaborat la publicaţiile româneşti Gazeta Transilvaniei, Foa-
ia Poporului şi Tribuna, tot acum intrînd în legătură cu conducătorii românilor 
din Transilvania, dr. Ioan Raţiu, Gheorghe Pop de Băseşti, Aurel Suciu (originar 
din Chitighaz), Teodor Mihali. 
 După trei ani petrecuţi ca preot în Sâncrai, a fost numit profesor de religie la 
gimnaziul de stat din Satu Mare. Aici a desfăşurat o activitate intensă, începînd 
cu insistenţă să ceară introducerea limbii române în gimnazii şi licee. A făcut 
în acest sens numeroase intervenţii la guvernul maghiar şi a scris o serie de 
articole în ziarele româneşti care apăreau la Braşov, Arad, Sibiu şi Blaj. Efectul 
obţinut a fost invers. În loc să obţină ceea ce şi-a dorit, şi-a atras ura colegilor 
maghiari şi a autorităţilor statului ungar. Dar legea în vigoare în acea perioadă 
spunea că profesorii sunt inamovibili, aşa că oricîte obstacole administrative i 
se punea, pe cale legală Vasile Lucaciu nu putea fi înlăturat din şcoală. 
 Totuşi, pentru a-l scoate din liceul sătmărean şi a-l îndepărta de zonele 
locuite de români, ministrul Instrucţiunii Trefort Ágoston i-a propus postul de 
secretar general al ministerului, pentru care trebuia să se mute din Transilvania 
în Ungaria propriu-zisă. Realizând capcana în care era atras, V. Lucaciu a refu-
zat categoric postul propus, spunînd: „Guvernul nu are atîtea milioane, pentru 
cari eu să decid să părăsesc poporul român şi să mă înstrăinez de neamul meu”. 
A doua zi a fost trimis la Lucaciu, de către ministru, episcopul Ioan Szabó de 
Gherla, cu misiunea de a-l convinge să plece de la Satu Mare. Acesta a reuşit 
să îl convingă arătîndu-i lui Lucaciu că dintr-o poziţie de la minister va putea să 
facă mai mult pentru români decît de la gimnaziul din Satu Mare. 
 Lucaciu a acceptat, dar a fost numit pînă la urmă nu secretar general al 
ministerului Instrucţiunii, ci profesor la Losoncz, în Ungaria. Timp de un an şi-a 
făcut datoria aici, dar văzînd că nu se mai întîmplă nimic, a demisionat şi fără 
a mai aştepta răspunsul ministerului, a plecat direct la Gherla. 
 Ajuns la Gherla, a cerut episcopului Ioan Szabó o slujbă ca preot, chiar şi 
în cea mai săracă parohie, cu singura condiţie ca aceasta să fie românească. Ca 
urmare, a fost numit preot în satul Şişeşti din judeţul Maramureş. În acest sat V. 
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Lucaciu s-a hotărît să ridice o biserică românească din piatră, pe care a reuşit 
să o construiască cu bani din donaţii, pentru că satul era prea sărac să o poată 
finanţa. Arhitectura bisericii a fost imaginată de V. Lucaciu asemănătoare cu 
cea a Catedralei Sf. Petru din Roma. 
 La sfinţirea bisericii, sub acoperiş, se putea citi inscripţia pusă de el, care 
spunea „Pro S Unione Omnium Romanorum”, ceea ce se putea traduce ca 
„Pentru Unirea Tuturor Românilor”, formulare interpretabilă, pentru că se pu-
tea referi la unirea tuturor românilor într-o singură ţară sau la unirea religiei 
ortodoxe a românilor cu cea greco-catolică. Totuşi, discursul lui Lucaciu nu a 
lăsat nici un dubiu la ce unire se gîndise el: aceea a tuturor românilor într-o sin-
gură ţară. Drept urmare, a fost mustrat de episcopul Ioan Szabó, care l-a acuzat 
de instigare la revoltă a românilor, mustrare rămasă fără alte urmări pentru 
Lucaciu. Această inscripţie şi acest discurs a marcat intrarea lui Vasile Lucaciu 
în lupta politică pentru drepturile românilor din Transilvania şi Ungaria. 
 La propunerea dr. Ioan Raţiu, Vasile Lucaciu a fost ales membru în Comi-
tetul Partidului Naţional Român din Ardeal, în rîndurile căruia va rămîne pînă 
la moarte. Lupta lui Vasile Lucaciu a continuat prin articole scrise în ziarele 
româneşti şi prin discursuri ocazionale ţinute cu prilejul peregrinărilor sale prin 
Ţara Moţilor şi a Maramureşului. În această perioadă şi-a cîştigat imaginea de 
profet al românilor, ajungînd să fie foarte iubit de ţăranii români. 
 Activitatea sa de propagandă pro-românească nu putea rămîne neobserva-
tă de autorităţile maghiare, care în scurt timp l-au arestat, în urma unei întruniri 
ţinută la Tăuţii de Jos. A fost condamnat la închisoare de Tribunalul din Satu 
Mare şi aruncat în temniţă, unde a fost foarte prost tratat, în speranţa că va 
muri. 
 În anul 1892 a fost condamnat din nou pentru un delict de presă, pentru că 
scrisese un articol în Tribuna, în favoarea unor ţărani bătuţi de jandarmi. Abia 
ieşit din închisoare, e acuzat că ar fi pus la cale explozia casei notariale din 
Ferenzei, cu toate că autorul era cu totul altcineva, şi anume notarul comunal, 
cu care nu avea nici o legătură. Cu toate că era nevinovat, a fost condamnat la 
două luni de închisoare şi amendă de 50 florini, apoi pedeapsa i-a fost majo-
rată la patru luni de închisoare. 

Tot în anul 1892 a participat, împreună cu fruntaşii românilor din Transilva-
nia, la redactarea faimosului Memorandum, care dorea să prezinte împăratului 
Austro-Ungariei, Franz Iosif, nedreptăţile la care sînt supuşi românii în statul 
maghiar. După redactarea Memorandului, cea mai mare parte a fruntaşilor 
români a fost de părere ca acesta să fie păstrat în dosare şi să fie înaintat împă-
ratului altădată, cînd se va ivi o ocazie favorabilă. Vasile Lucaciu a fost cel mai 
aprig susţinător al acţiunii imediate, ceea ce nu s-a întîmplat. Retras la Şişeşti 
după participarea la redactarea Memorandului, el a continuat să publice ar-
ticole în presa românească, articole care vorbeau de persecuţiile la care erau 
supuşi românii de către autorităţile maghiare. Ca urmare, a fost din nou arestat 
şi întemniţat. Această arestare i-a determinat pe membrii Comitetului Naţional 
să decidă înaintarea Memorandului către împăratul habsburg imediat ce Vasile 
Lucaciu va ieşi din închisoare. 
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 Trei sute de delegaţi români au fost aleşi pentru a prezenta Memorandul 
la Viena, împăratului, şi ei au fost conduşi de dr. Vasile Lucaciu. Împăratul a 
refuzat să se întîlnească cu delegaţii şi să primească Memorandul, trimiţîndu-l 
guvernului maghiar, care a dezlănţuit teroarea împotriva petiţionarilor. 

Întors acasă, Lucaciu scrie o circulară, pentru a convoca membrii Comitetului 
Naţional la sfat, pentru a vedea ce e de făcut în situaţia creată. Circulara sa 
»dacă n-aş avea cerneală v-aş scrio cu sîngele meu, pentru a vă face să lăsaţi 
teama şi să veniţi să începem lupta, lupta cea mare, care ne va aduce izbăvirea. 
Trebuie să ne-o aducă, fiindcă dreptatea e cu noi« nu a mai fost multiplicată, 
pentru că au intervenit din nou autorităţile. Din nou Vasile Lucaciu a fost ares-
tat şi aruncat în închisoare, la Seghedin. 
 Deja Vasile Lucaciu devenise personaj de legendă pentru români, care au 
înţeles că lupta pentru drepturile lor naţionale, astfel încît poporul i-a cîntat 
doina. Aceasta devenise un asemenea simbol, încît cei care îndrăzneau să o 
cînte erau vînaţi de jandarmii maghiari. 
După eliberarea din închisoarea din Seghedin, Lucaciu a fost urmărit perma-
nent de autorităţi, i s-a cenzurat corespondenţa sau i s-a reţinut la poliţie, a fost 
izolat pentru a nu mai putea comunica cu nimeni. Mai mult, episcopul Ioan 
Szabó, făcînd jocul autorităţilor, l-a suspendat din postul de preot al satului 
Şişeşti, din cauza inscripţiei pusă pe biserica din sat. Vasile Lucaciu a făcut apel 
la Papa de la Roma, care a numit o comisie care i-a dat dreptate lui Lucaciu, 
pedepsindu-l pe episcop. 
 În anul 1894 a fost din nou tîrît în proces de către autorităţi, de data aceas-
ta în chestiunea Memorandului. A fost condamnat la cinci ani de închisoare, 
cea mai mare pedeapsă acordată unui memorandist. Procesul a avut un larg 
ecou în Europa, iar în anul 1895 regele Carol I al României a intervenit pe lîngă 
împăratul Franz Iosif pentru a-i graţia pe memorandişti, ceea ce s-a şi întîmplat. 
 Lupta lui Vasile Lucaciu a continuat în presă, pentru trezirea maselor de ro-
mâni la conştiinţă naţională. În anul 1907 a fost din nou întemniţat la Seghedin, 
din cauză că a împărtăşit în scris ideea de libertate naţională. În acelaşi an, Co-
mitetul Naţional l-a propus pentru a fi candidat la deputăţie în circumscripţia 
electorală Beiuş, judeţul Bihor, contra candidatului guvernului, contele Tisza. 
Lupta pentru deputăţie a fost dură, cu implicarea masivă a autorităţilor şi mari 
persecuţii la adresa votanţilor români. V. Lucaciu a ieşit cîştigător, cu o zdro-
bitoare cifră de 75% din voturi în favoarea sa. Astfel, Vasile Lucaciu ajungea 
deputat în Parlamentul din Budapesta. 
 Primul discurs al lui Lucaciu în Parlamentul din Budapesta a avut ca subiect 
cererea de drepturi pentru românii din Transilvania şi Ungaria, în administra-
ţie, justiţie, învăţămînt etc. Lupta sa a continuat în Parlament până la izbucni-
rea Primului Război Mondial. 
 Cu riscul pierderii vieţii, Vasile Lucaciu a trecut în România împreună cu 
Octavian Goga. Aici a început să îi viziteze pe toţi miniştrii români, pentru a-i 
determina să angajeze România în război, pentru cucerirea Ardealului. A par-
ticipat masiv în presă la propaganda favorabilă intrării României în război de 
partea Antantei. 
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 Pentru că i se motiva că guvernul român aşteaptă să vadă ce va face Italia 
în război, Vasile Lucaciu a plecat în această ţară, unde a desfăşurat ample ac-
ţiuni de propagandă pentru intrarea acestei ţări în război de partea Antantei, 
sperînd că România, văzînd exemplul, va face la fel. 
 Revenit în ţară după intrarea Italiei în război de partea Aliaţilor, V. Lucaciu 
a fost ales preşedinte al Ligii Culturale, membru în Federaţia Apărării Naţiona-
le, desfăşurînd o activitate şi mai intensă pentru ca România să intre în război 
pentru eliberarea Transilvaniei. Eforturile sale au fost încununate de succes, la 
15 august 1916 România intrînd în război şi începînd invazia în Transilvania. 
 Vasile Lucaciu a pornit la mobilizarea românilor ardeleni, foşti soldaţi aus-
tro-ungari, pentru a constitui regimente de voluntari care să lupte în armata 
română pentru eliberarea Transilvaniei. A avut din nou succes, mii de voluntari 
ardeleni, din rîndul prizonierilor din Rusia, formînd regimente şi alăturîndu-se 
armatei române. După această reuşită, a plecat în S.U.A, unde a reuşit să orga-
nizeze unităţi de voluntari români care au luptat în armata americană trimisă 
pe frontul din Franţa. 
 La 1 Decembrie 1918, la Marea Unire de la Alba Iulia, Vasile Lucaciu a 
primit, la propunerea Consiliului Dirigent, funcţia de membru în acesta, fără 
portofoliu, el aflîndu-se încă la Roma. Acest gest a fost recunoaşterea eforturi-
lor depuse de Leul din Şişeşti pentru realizarea Marii Uniri. 
 După Marea Unire, în anii 1919 şi 1920, Vasile Lucaciu a fost ales deputat 
de Baia Mare în Parlamentul din Bucureşti. Una dintre cele mai importante 
propuneri ale sale ca deputat român a fost legată de reforma agrară. El sfătuia 
ca marile proprietăţi să nu se fărîmiţeze excesiv, ci să fie date ţăranilor care să 
le lucreze în asociere, pentru a avea cîştiguri mai bune sau în caz contrar măcar 
să i se asigure ţăranului român mijloacele necesare de producţie, fără de care 
nu putea lucra eficient pămîntul cu care fusese proaspăt împroprietărit. 

Pe motive de sănătate s-a retras din viaţa politică, dar stăruindu-se pe lîngă el, 
s-a lăsat convins să candideze din nou din partea Partidului Naţional Român 
pentru un post de deputat, în iarna anului 1922. A fost înfrînt prin falsificarea 
voturilor şi chiar a fost agresat fizic de către contracandidat. După acest eve-
niment, s-a retras din viaţa politică, trăind în izolare, uitat de majoritatea celor 
pentru a căror drepturi naţionale luptase. 
 După o boală care l-a ţinut la pat circa trei luni, dr. Vasile Lucaciu, supra-
numit „Leul din Şişeşti” pentru vehemenţa şi forţa cu care îşi susţinea cererile 
politice, a murit în noaptea de 29 noiembrie 1922, în casa sa din Satu Mare. A 
fost înmormîntat la biserica din Şişeşti, judeţul Maramureş. 
 În semn de recunoştinţă, prim-ministrul Ion I. C. Brătianu l-a decorat 
post-mortem cu Ordinul „Steaua României” în grad de mare comandor (depu-
să pe sicriul său). De asemenea, episcopul greco-catolic Iuliu Hossu l-a avansat, 
post-mortem, la rangul de vicar episcopesc.7 
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Alexandru Roman

Alexandru Roman (n. 26 noiembrie 1826, Auşeu, judeţul Bihor – d. 27 sep-
tembrie 1897, Sebeş), îndrumător cultural, publicist, membru fondator al Aca-
demiei Române. 
 Studiile primare şi secundare le-a terminat la Beiuş şi Oradea. A urmat 
studiile universitare la Viena, unde a studiat filosofia, matematica şi teologia. 
A fost profesor la gimnaziul românesc „Samuil Vulcan” din Beiuş. Aici a fost 
primul profesor care a ţinut prelegeri în limba română. Din 1851 a devenit pro-
fesor titular de limba română la Academia de drept din Oradea, iar din 1862 
profesor de limba română la Universitatea din Budapesta. De altfel el a fost 
iniţiatorul, fondatorul catedrei de limbă şi literatură română de la universitatea 
din capitala ungară. 
 În 1866 Alexandru Roman s-a numărat printre membrii fondatori ai Socie-
tăţii Literare Române, cea care a devenit Academia Română. El s-a mai numărat 
printre organizatorii Societăţii de Leptură a Junimei Române Studioase (1851) şi 
ai Societăţii Petru Maior (1862). A fost redactor al gazetelor Concordia (înfiin-
ţată la Budapesta în 1861, în colaborare cu Sigismund Pap, pînă în 1866) şi la 
Federaţiunea (1868–1876), înfiinţat tot de el la Budapesta. În paginile acestor 
reviste el a publicat articole deosebit de virulente care i-au atras numeroase 
procese de presă şi care au culminat cu Pronunciamentul de la Blaj din 1868, 
articol pentru care a fost condamnat la un an de închisoare la Vaţ. 
 Între 1865 şi 1888 a fost deputat în parlamentul maghiar, unde a apărat 
drepturile românilor din Transilvania şi Ungaria.8 

Ioan Raţiu

Dr. Ioan Raţiu (n. 19 august 1828, Turda – d. 4 decembrie 1902, Sibiu), nepot 
de frate al lui Vasile Raţiu, a fost un om politic român transilvănean, avocat, 
unul din întemeietorii Partidului Naţional Român din Transilvania, al cărui pre-
şedinte a fost între 1892–1902. A fost unul din principalii autori ai Memoran-
dumului adresat în 28 mai 1892 împăratului Francisc Iosif I în numele naţiunii 
române din Transilvania.
 Studiile primare le-a urmat la prima şcoală românească din Turda, înfiinţa-
tă în anul 1785 în casele Bisericii Greco-Catolice din Turda Nouă. Şcoala purta 
titulatura de „şcoala împărătească”, fiind subvenţionată de către Împăratul Iosif 
al II-lea şi sprijinită de către Episcopul Ioan Bob.
 Studiile medii le-a efectuat la gimnaziul greco-catolic din Blaj, iar în 1847 
a fost admis la seminariul teologic din Blaj, de unde episcopul Ioan Lemeni l-a 
trimis la seminariul central din Budapesta. În anul 1848 Ioan Raţiu a organizat 
o legiune împreună cu fratele său Partenie, verii săi primari Ioan Raţiu (Tribu-
nul) şi Nicolae Mureşan (martir paşoptist) şi Alexandru Arpadi (martir paşop-
tist), al cărei comandant a fost căpitanul cezaro-crăiesc Gratze. Această legiune 
a fost implicată în mai multe lupte contra armatelor revoluţionare maghiare, 
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mai ales în iulie 1848, în lupta împotriva generalului Farkas Kemény, care a fost 
înfrînt şi scos din Munţii Apuseni.
 După revoluţie, în anul 1850, Ioan Raţiu a început studiul dreptului la 
Viena, de unde s-a întors în 1854 la Pesta, unde a urmat doctoratul in drept. 
A obţinut titlul de doctor în drept în anul 1857 la Budapesta cu teza: Theses ex 
universa jurisprudentia et scientiis politicis.
 A început avocatura la Budapesta, apoi a activat la Cluj, iar în 1860 s-a 
înscris în baroul Sibiu, unde şi-a deschis propriul cabinet.9

Am adunat acest material „documentar” cu scopul  ca să fie cunoscută citito-
rilor revistei Izvorul  Doina lui Lucaciu. Această doină se declamă, se cîntă, se 
fredonează generaţii de-a rîndul. Dar poate mulţi nu au cunoscut în ce împre-
jurări, prin ce căi s-a născut şi răspîndit această doină foarte populară în rîndul 
românilor din Transilvania şi Ungaria.

NOTE

 1. Familia, 1895, nr. 7, p. 80-82.
 2. Familia, 1895, nr. 9, p. 108.
 3. Sever Bocu, Drumuri şi răscruci – Memorii, vol. I., Timişoara, 1939.
 4. Dreptatea, 1895, nr. 6, p. 1.
 5.Tiron Albani, Leul dela Şişeşti, Editura Cercul Ziariştilor Oradea, 1936, p. 129–

131.
 6. http://ro.wikipedia.org/wiki/Doina_lui_Lucaciu
 7. http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Vasile_Lucaciu
 8. http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Alexandru_Roman
 9. http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Ra%C8%9Biu

(In: Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor,  nr.  33, Red. Emilia Martin, Giula, 
2012, p. 3–16.)
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ACTIVITATEA FOLCLORISTICĂ ŞI ETNOGRAFICĂ
A LUI ATANASIE MARIAN MARIENESCU (1830–1915)

„Atanasie Marian Marienescu este cel dintîi folclorist însemnat din Transilvania. 
Au mai fost culegători şi înaintea lui – ajunge să amintim pe Nicolaie Pauleti, 
autorul unei colecţii de lirică populară din 1838 – dar lucrările lor nu au stîrnit 
vreun curent cu răsfrîngeri mai largi în cultura Transilvaniei din cauză că unele 
au rămas nepublicate, iar altele, de dimensiuni mai modeste, au fost publicate 
numai în coloanele unor periodice.”1

 Atanasie Marian Marienescu, s-a născut la 20 martie  1830, în localitatea 
Lipova. A fost bănăţean după tată şi crişan după mamă. Era fiul  comerciantului 
Ion Mărian şi al Persidei, originară din Nădlac, din familia Şandor. Mamă-sa 
era rudă apropiată cu profesorul arădean, Atanasie Şandor. Marienescu a fă-
cut primele clase în Lipova, după care a urmat gimnaziul la Arad, Timişoara 
şi Pesta. A început dreptul la Pesta, dar l-a terminat la Viena. În scurt timp a 
devenit şi doctor în drept. În 1861 este numit vicenotar al judeţului Caraş, iar 
în anul următor, 1862 intră în magistratură, unde va rămîne pînă la pensionare. 
De aici înainte, biografia lui se desfăşoară linear, fără surprize, după modelul 
funcţionarului austriac. Mai întîi, e numit  asesor la tribunalul din Lugoj, unde 
va rămîne pînă în 1869. Între timp, în 1865, se căsătoreşte cu Ana Brote, fiica 
unui ţăran înstărit din Răşinari. Din 1869 funcţionează  la Oraviţa, iar din 1876 
la tribunalul din Timişoara. În 4 decembrie 1880 este avansat, fiind numit ju-
decător supleant la tabla regească (tribunalul suprem) din Budapesta, iar în 
1885 este avansat şi mutat la Oradea. În 1900 este pensionat şi se stabileşte la 
Sibiu, unde moare în 20 ianuarie 1915.2

 Marienescu îşi va depăşi considerabil obligaţiile oficiale de magistrat ce-
saro-crăiec, pentru că timpul liber şi-l va dedica ştiinţei şi literaturii. El era în 
vremea lui un polihistor notoriu care a abordat aproape toate ramurile uma-
nisticei: literatura, istoria, etnografia, folclorul, economia politică, etc. Ca poet 
debutează încă de pe cînd era licean.
 Faima îi va veni însă din activitatea de folclorist, mai cu seamă din cele trei 
volumaşe publicate în 1859 şi 1867. Meritele de pe acest tărîm îi atrag în 13 
septembrie 1877 alegerea de membru corespondent, iar în 26 martie 1881 
alegerea de mebru titular la secţia istorică a Academiei Române. În răspunsul la 
discursul său de recepţie, Viaţa şi operele lui Petru Maior, V. A. Ureche îi reliefa 
contribuţia folclorică: „Recolta d-tale este cunoscută, ea este frumoasă, ea face 
titlurile d-tale de prima mînă la onorurile zilei de azi… Reprezentant al doinei 
şi baladei ardelene, păşeşte salutat de noi toţi colegii d-tale.”3

 „Din documentele vremii, rezultă că Marienescu era o fire robustă, do-
tată cu o mare putere de muncă pe care şi-a păstrat-o pînă în ultimii ani. 
Avea o înfăţişare simpatică, accentuată de acel „barbichon” paşoptist care-i 
conferă multă asemănare cu moldoveanul Alecu Russo (…) Îl caracteriza şi o 
meticulozitate, exagerată adeseori, în tălmăcirea amănuntelor, ceea ce pare 
o influenţă a lumii juridice. Această robusteţe i se conjuga cu o mare putere 
de perseverare în păreri, vecină cu încăpăţînarea, ceea ce conferă polemicilor 
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sale faţete colţuroase, vădit irascibile. (…) Fondului bănăţean îi rămîne tributar 
prin declaraţiile de emfază că ar cunoaşte mai bine decît oricine cultura po-
pulară: „nime altu, pînă cînd scriu aceste, nu a ajuns a cunoaşte aşa de afund 
secretele vieţii poporului nostru”. Cu toate acestea, nu lipsesc nici accesele de 
modestie, afirmînd bunăoară că „e bucuros că pînă în viaţa mea să văd că altul 
m-a întrecut”. Cu mult sînge rece îşi dă seama că opera lui va rămîne în istoria 
culturii româneşti, că „faptele” sale „de bună seamă se vor pomeni cu plăcere 
pe o mică pagină a istoriei culturii naţionale”.4

 Precum mai sus am amintit, Marienescu a fost un cărturar cu preocupări 
multilaterale, manifestînduse ca istoric, filolog, scriitor, dar, mai ales, ca fol-
clorist şi etnograf. Lucrările sale istorice şi filologice au fost însufleţite de ideea 
latinităţii limbii şi poporului român. „Paralel cu activitatea de versificator şi 
folclorist se manifestă şi atragerea lui cătră studiile istorice, despre care era 
convins Marienescu, că dau „cel mai mare nutremînt” pentru creşterea gene-
reaţiilor tinere „în idei naţionale”. Ca instructor al fraţilor Alexandru şi Eugen 
Mocioni de Foen [subl. n.], cu ajutorul istoriei naţionale, a reuşit a da acestora o 
creştere naţională şi o îndrumare din cele mai bune.”5  Aceste idei l-au călăuzit 
pe Marienescu, cînd în 1859 stă în fruntea studenţimii pestane, şi alături de Ion 
Marin şi Partenie Cosma face demersuri pentru a înfiinţa o societate a studen-
ţimii române din capitala ungară. Proiectul fondării unei societăţi de lectură, 
făurit în 1859, primeşte contururi precise doar în 1861, prin munca susţinută 
a prietenelui său, Iosif Vulcan. În fine, în 1862 se constituie Societatea „Petru 
Maior” din Budapesta,6  societatea studenţilor români, care în 1881 îl alege 
membru onorar pe Atanasie Marian Marienescu.7

  Prin colaborările foarte numeroase la Foaie pentru inimă si literatură, Tele-
graful român, Amicul şcoalei, Concordia, Aurora română, Albina, Familia, Tran-
silvania, etc., Marienescu a dobîndit o largă audienţă printre contemporani. 
A scris despre cucerirea Daciei de către romani, despre Aurelian şi retragerea 
romanilor, despre formarea limbii române, despre români în timpul migraţiei 
hunilor. După un manual de istorie alcătuit de el s-a predat vreo cinsprezece 
ani în Transilvania şi Banat.
 Poeziile lui Marienescu, răspîndite în periodice, au, majoritatea, subiec-
te istorice, glorificînd pe strămoşi, militînd pentru emancipare naţională. Sînt 
scrise însă într-o limbă greoaie, înţesată de latinisme. Cîteva încercări în proză, 
fade evocări istorice, şi piesa de inspiraţie folclorică Peţitorii – semnată A. L. 
Ipan – sînt tot atîtea eşecuri literare.
 Folclorul a constituit pentru Marienescu, în primul rînd, un domeniu ce 
îi oferea argumente pentru susţinerea crezului său naţional. „El privea folclo-
rul ca argument istoric prin identificarea pe plan etnocultural din perspectivă 
diacronică a românilor cu romanii, românii fiind – în virtutea acestei identi-
tăţi mereu demonstrabile – continuatorii nemijlociţi şi statornici ai populaţiei 
romanizate potrivit „istoriei originii, adecă a naţionalităţii şi limbii lor” – deci 
în corespondenţă cu preocupări lingvistice, istorice şi, mai vechi, etnologice – 
trebuie să subliniem că această tendinţă, deşi mai puţin pregnantă în cazul lui 
Marienescu în comparaţie cu cea mitologico-istorică, este totuşi prezentă în 
preocupările lui, caracterizînd perioada cea mai îndelungată, mai viabilă şi mai 
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complexă a acestui cărturar.”8 Astfel se explică interesul inegal faţă de speciile 
folclorice, dintre care doina a fost complet ignorată. În spiritul Şcolii Ardelene, 
el luptă pentru stîrpirea superstiţiilor şi practicilor magice, dar nu înainte de a 
le consemna, recunoscînd valoarea documentară a vrăjilor şi farmecelor. Mari-
enescu continua principiile Daciei literare, potrivit cărora o literatură naţională 
trebuie să se inspire din tradiţia populară. Corifeii Şcolii Ardelene sînt în primul 
rînd istorici şi lingvişti, dar în treacăt ei tratează şi unele probleme de etnografie 
şi folclor, care în acea vreme nu se constituiseră încă discipline autonome. În 
primul rînd, fideli punctului de vedere istoric cu privire la puritatea romană a 
originii românilor, ei speculau în materialul etnografic şi folcloric dovezi despre 
latinitatea acestora.  Marienescu era foarte influenţat de acest curent. El nu va fi 
călăuzit de alte considerente în activitatea sa, căci, cum scria,  numai „onoarea 
naţiunii mele mă invită ca să lucru în interesul ei”. Cercetările sale vor fi subsu-
mate acestui principiu suprem.
 El era interesat de balade şi colinde, mai tîrziu de basme şi datini, în mai 
mică măsură de descîntece, fiindcă acestea îi ofereau un arsenal de argumente 
prolatiniste. Cîntecele propriu-zise, strigăturile, bocetele, jocurile de copii, etc. 
rămîn în umbră ca neinteresante.
 „Orientarea iluministă depăşeşte ca proporţii şi intensitate pe cea latinistă 
în prima perioadă a activităţii sale. Frămîntările de pe la mijlocul secolului al 
XIX-lea, tumultul revoluţiei din 1848–1849, desfiinţarea iobăgiei, accentuarea 
asupririi naţionale din perioada absolutismului habsburgic îl vor apropia de 
masele poporului român din Transilvania.”9

 Ca folclorist, Marienescu evoluează spre o cercetare comparativă. „Lati-
nismul” lui nu se reduce la a fi o fundătură, un scop în sine; nici în materie 
de folclor (balade, basme, colinde) ca şi în materie de limbă. El nu îşi propune 
să probeze romanitatea, respectiv latinitatea, ca un punct final al demonstra-
ţiei, ca un scop în sine, ci să arate „vechitatea” culturii populare româneşti, 
permanenţa şi continuitatea ei vie. Metoda reprezentată de el, în folcloristica 
bănăţeană, e numită drept istorico-mitologică. La Marienescu starea culturală 
şi socială a românilor este consecvent pusă în discuţie prin apel la originea, 
vechimea şi numărul acestei populaţii.10

 După părerea lui, materialul etnografic şi folcloric trebuie scrutat cu minuţi-
ozitate şi sagacitate pentru a scoate din el dovezi cu care „să demonstrăm că şi 
azi sînt la noi fiinţe mitologice, cult religios şi datine din Italia, că acelea purced 
de la strămoşi, de la coloniile romane din Dacia”.11

 Poziţia iluministă progresistă a lui Marienescu răzbate din întreaga sa activi-
tate folclorică, lingvistică şi istorică. Sub acest aspect, el continuă linia înainta-
şilor din Şcoala Ardeleană, apoi pe cea a lui V. Pop, Gheorghe Lazăr, Gheorghe 
Bariţ, alături de contemporanul G. Hurmuzachi, premergînd pe cea a lui Geor-
ge Coşbuc de la începutul secolului XX.
 El condamnă din capul locului unele obiceiuri şi practici obscurantiste. De 
exemplu, se ridică împotriva pomenilor de la morţi, însoţite de beţie, prea cos-
tisitoare pentru ţărani. Se ridică şi în contra sărbătorilor băbeşti: „mare pagubă 
aduce asupra poporului ţinerea multor sărbători… păgîne”, care s-ar ridica la 
50–60 zile pe an, mai ales că „în lene se mănîncă şi se bea mult”. El afirmă 
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răspicat: „caii lui Sîn Toader şi Marţi seara încă nu a prăpădit pe nimeni dacă 
a lucrat – numai dacă a lenevit”.
 Cu mai mare vehemenţă atacă superstiţiile, care au două aspecte negati-
ve, întîi ca semn de înapoiere, cînd ele sînt „urîte”, în al doilea rînd, ele pot fi 
nocive prin urmările nefaste ale punerii lor în practică. El se deosebeşte însă 
de ceilalţi adversari ai descîntecelor şi vrăjilor prin preconizarea unei metode 
adecvate. Ca atare mai întîi trebuiesc culese şi studiate aceste descîntece şi 
practici, apoi trebuie dusă acţiunea de stîrpire a ceea ce e dăunător. „În za-
dar, dară, vom vorbi poporului să nu vrăjească, mai întîi trebuie să cunoaştem 
vrăjile, ca să ştim ce punct trebuie atacat, şi de unde să dezbatem poporul, 
mai ales vrăjile cele ce au intenţiunea rea”.12  El aplică cel dintîi acest precept 
metodologic. 
 Mai tîrziu, Marienescu îşi corectează părerile despre nocivitatea totală a 
descîntecelor în sensul că le găseşte şi cîteva aspecte interesante pentru ştiinţă 
sau chiar utile în viaţa cotidiană.
 În articolul Vrăji, farmece, descîntece, el schiţează un bilanţ al părţilor po-
zitive şi negative al acestor capitole de etnografie şi folclor. Descîntecele sînt 
valoroase: 1. „pentru că fiind ele poezia poporală, e un product al geniului 
poporului român”; 2. „cuprind elemente de mitologie daco-romană”; 3. „au 
susţinut cuvinte latine ce nu se aud în limbajul de toată ziua, şi aşa se amplifică 
dicţionarul român”; 4. „unele sînt în legătură cu vindecări; medicina de casă a 
poporului nostru, deosebi cu botanica bazate pe praxă de veacuri multe”. Dar 
ele rămîn dăunătoare pentru că „multe sînt în legătură cu nişte fapte supersti-
ţioase (de credinţă deşartă)” şi mai cu seamă pentru că „în multe se întîmplă 
abuz… pentru că se fac şi otrăviri, fireşte mai de multe ori cu ştirea fermecă-
toarei”.13

 Marienescu în repetate rînduri insistă asupra valorii materialului etnografic 
şi folcloric ca sursă de inspiraţie pentru literatura cultă. El afirmă că numai pro-
ducţiile populare pot promova o literatură caracteristică naţională, căutînd şi 
el însuşi să se conformeze acestui precept literar, scriind o seamă de poezii cu 
tematică folclorică, interesante numai ca moment cultural. „Afirmaţia „după 
părerea mea, literatura nu are fundament naţional fără cunoştinţa vieţii po-
porului”, se repetă în diferite forme ca un leit-motiv în studiile şi articolele lui 
Marienescu. El scrie un apreciabil număr de poezii, pe care le publică numai 
în ziare şi reviste şi care, din păcate pentru inimosul „literator”, nu au putut 
rămîne în istoria literaturii şi în conştiinţa cititorilor din pricina lipsei de har 
poetic a autorului lor.”14

 Planul lui de cercetare în domeniul etnografiei şi folclorului este vast, căci 
încearcă să cuprindă aproape toate speciile folclorului şi, dacă nu de la toţi ro-
mânii, măcar de la cei din Transilvania. Deşi şi-a petrecut cea mai mare parte 
a vieţii în Banat, Marienescu a depăşit limitele acestui ţinut. El e interesat de 
soarta folclorului din întreaga Transilvanie şi din Bucovina. 
 Cum a ajuns juristul Atanasie M. Marienescu, din Lipova, să devină un pa-
sionat folclorist o spune chiar el: „Era anul 1857 şi în Pesta depusesem exame-
nele de stat. Baladele poporale române adunate de dl. Vasile Alecsandri atunci 
le văzui pentru prima dată într-o broşurică. Plăcerea ce m-a cuprins la cetirea 
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lor, ducerea aminte că acasă, la Lipova, am auzit asemenea cîntece poporale 
despre vitejia românilor mă îndemnară ca să culeg poezii poporale din părţile 
de dincoace de Carpaţi”. Despre modalitatea culegerii folclorului, cel puţin în 
fază incipientă, tot de la el aflăm: „Îmi era cu neputinţă ca însumi din Pesta să 
le adun. Deci am făcut provocări prin jurnale, rugări către D.D. episcopi ro-
mâni şi am scris sute de epistole către învăţători şi preoţi şi din unele părţi am 
fost sprijinit din destul...”
 Vastitatea planului deci, îl obliga să ceară ajutorul unor colaboratori be-
nevoli, în primul rînd al intelectualilor săteşti. Primul apel pentru a i se trimite 
material folcloric îl lansează în 1857 (Ceva de luare aminte), cerînd culegă-
torilor să noteze textele exact, să indice provincia, numele informatorului şi 
al culegătorului. Marienescu roagă cititorii Telegrafului român (unde a apărut 
apelul) să culeagă poezii poporale şi să le trimită la adresa: „D. Atanasiu Marian 
Marienescu în Pesta, Strada Vaţului, Nr. 12”.15 

 Marienescu în apelul său scrie că în copilărie a auzit foarte multe corinde, 
regretă că nu le-a cules la vreme, deoarece „atunci nu mă interesau ca să le 
semnez, pentru că nu ştiam preţui însemnătatea lor, dar acum sînt departe de 
braţul poporului meu şi nu-l pot ruga şi asculta, ca să mi le mai spună odată. Şi 
D-zeu ştie numai cîte aş mai potea auzi, şi acuma a le însemna, deacă aş putea 
cutriera pe tot locul pe unde lăcuiesc fraţii români”.
 Aminteşte apoi exemplul lui Vasile Alecsandri pe care îl elogiază cu căldură. 
„Atîţea seculi trecură din viaţa poporului român, şi în seculii de mai nainte, 
nimănui i-a căzut aminte ca să culeagă poeziele poporului şi ca să le păstreze 
ca pe cel mai scump tezaur al limbei şi literaturii noastre, zic, nimănui i-a căzut 
aminte pînă în zeceniul trecut, energiosului şi bravului Alecsandri, carele a 
făcut aceasta, barem şi numai pentru poeziele poporale ale Moldaviei”. Ma-
rienescu vrea să întreprindă şi el aceeaşi culegere a poeziilor din Transilvania, 
Crişana, Maramureş, Banat şi Bucovina şi pentru aceasta solicită ajutorul cona-
ţionalilor săi.
 El solicită să se culeagă speciile poeziei populare, „toate poeziile poporale 
ce le cîntă, de ex. tradiţii ce ating religiunea, cum sînt colindele de la Crăciun, 
tradiţii din viaţa poporului de pe timpul relaţiunilor lui cu turcii, tătarii şi ungu-
rii etc., mai cu seamă vor fi cîntecele strămoşeşti, adecă baladele lui, tradiţiuni 
despre bărbaţii poporului ori din ce clasă ar fi, aşa cîntece de inimă amoroasă, 
cîntece despre natură, şi alte împrejurări, precum versuri de pe la nunte, ver-
suri de preficilă (muieri, care pentru bani plîng mortul) şi altele ce uşor se pot 
culege pe la şezători, danţuri, seceriş şi în alte ocasiuni”.
 Marienescu dă şi cîteva indicaţii metodologice primordiale care vor deveni 
curente în folcloristica românească. El cere de a se respecta forma autentică 
populară, adăugînd: „Binevoitorul sprijinitoriu să le culeagă cum poate mai 
originale, să nu adauge de la sine nimic, nici să le schimonosească”.
 Marienescu mai tîrziu se va abate de la acest principiu, dar în numele altui 
principiu care viza de asemenea forma autentică, plină şi rotunjită după con-
cepţiile de atunci.
 Marienescu cere apoi culegătorilor „să însemne provinţia, districtul şi co-
munitatea pe unde s-a cules ca atare cîntec şi să-şi scrie bine numele său”.
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 Prin aceasta, el a încetăţenit în folcloristica românească preocuparea pen-
tru aria de răspîndire a produselor folclorice, care este un element indispen-
sabil pentru definirea unui tip sau motiv folcloric. Aria permite explicarea 
particularităţilor operei folclorice. Ar fi dorit să primească poezii poporale din 
Transilvania, Ungaria, Bucovina şi Banat.
 Nu e mulţumit de materialul primit, pe care l-a inclus în cele două voluma-
şe de Balade şi Colinde din 1859, care sînt primele colecţii de folclor tipărite 
în Transilvania. La publicarea acestor volume contribuie financiar Andrei Mo-
cioni.  În prefaţa primei culegeri încearcă o periodizare a literaturii populare în 
funcţie de evoluţia istorică (balada, de pildă, ar data din Antichitate), constată 
unitatea culturală a românilor, identificînd motive comune tuturor provinciilor.  
Colindele, primele tipărite  în folclorul românesc, sînt considerate tot de origi-
ne romană şi Marienescu le clasifică în religioase şi lumeşti, distingîndu-le de 
cîntecele de stea.16  

  La sfîrşitul anului 1859 revine cu alte numeroase apeluri către intelectu-
alii rurali, episcopi şi către personalităţi ca Andrei Şaguna şi Iosif Vulcan. Nici 
aceştia nu i-au dat sprijinul cerut, cu excepţia lui Andrei Şaguna,  care la sfîr-
şitul pastoralei pentru sărbătorile de iarnă din 1859 solicită clerului şi celorlalţi 
cărturari săi trimită diplomele „de nobilitate” ale familiilor române, apoi „să 
adune poveşti şi cîntece populare şi… colinde. Scopul meu este, ca diplomele 
familiilor române nobile fără osebire de religie să le adun şi să le tipăresc într-o 
carte. Tot spre acest sfîrşit, voi să fac o adunare de poveşti şi cîntece româneşti, 
ca într-o carte să le tipăresc. Iar colindele ce mi se vor trimite, le voi împărtăşi 
cu literatul nostru domnul Marienescu, carele se ocupă cu tipărirea colinde-
lor”.17

 Nici roadele acestui apel nu îl mulţumeşte şi se plînge de nepăsarea inte-
lectualilor români. Revine cu un nou apel, Epistolă deschisă, în care cere să i se 
trimită numai materiale despre „datinile naţionale”. Marienescu va folosi şi alte 
prilejuri de solicitare a culegătorilor. „Aflînd că Iosif Vulcan va face o călătorie 
în nordul Transilvaniei, îl roagă printr-o scrisoare să îndemne preoţii şi învăţă-
torii din Maramureş şi Satu Mare să-i trimită „numai balade, poveşti şi datine”, 
propunîndu-i lui Vulcan să recurgă şi la „damele române” care ar putea lucra 
cu succes cu femeile din popor. E întîia chemare prin care se solicită şi o cola-
borare feminină în culegerea folclorului.”18

 Cei mai mulţi culegători se recrutează din Banat, cum era şi firesc, fiind mai 
apropiaţi de judecătorul de la tribunalele din Lugoj, Oraviţa, apoi Timişoara. 
Mai bine de o treime sînt învăţători, cam o şesime preoţi, ceilalţi sînt profesori, 
avocaţi, studenţi, funcţionari etc.
 În domeniul metodologiei, Marienescu are meritele unui deschizători de 
drumuri, fiind primul care s-a preocupat consecvent de locul de provenienţă a 
bunurilor folclorice şi de informatori, de diferenţierea lor în funcţie de talent, 
şi totodată primul care a scris o biografie de informator. Într-un articol, sublinia 
importanţa cîntăreţilor populari: „trebuie să scrutăm şi studiem istoria şi tra-
diţiunile de a putea afla date şi a face istoria poeziei poporale şi a cîntăreţilor 
poporali pentru că aceasta e o parte esenţială a literaturii române.”19

 În unul din apeluri formulează şi un mic chestionar pentru culegerea obi-
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ceiurilor. Aici dă indicaţii minuţioase. El cere să se descrie mai întîi miezul 
obiceiului, „fiinţa mitologică”, apoi ziua de sărbătorire, practicele şi dansurile 
ce au loc, textele referitoare la datină, „jertfele şi mîncările”, „ierburile” ce se 
culeg atunci, iar ca încheiere părerea culegătorului despre „motivele sărbătorii, 
datinelor şi să facă observaţiile ce le ştie”, ceea ce ar vrea să cuprindă cam toa-
tă problematica obiceiului. El mai dă şi indicaţii de amănunt cu privire la fişele 
culegerii. De asemenea recomandă şi munca în echipe de cîte 3–6 inşi, ceea 
ce e o noutate metodologică în folcloristica românească.20

 Metoda de culegere a lui Marienescu cu timpul se mai schimbă: cere co-
rectarea materialului. Acest lucru scade mult din valoarea colecţiei sale şi a 
contribuit la discreditarea culegerii sale, fiind acoperită cu un val de tăcere, tre-
cută cu vederea sau folosită cu prudenţă exagerată. „Autorul a fost chiar acuzat 
de falsificare, ca şi Alecsandri, ceea ce e o vădită greşeală, provenită dintr-o 
neînţelegere a acestei etape din folcloristica mondială. Faptul surprinde totuşi, 
pentru că în primul apel din 1857, Marienescu insista să se păstreze forma 
autentică a materialului şi mai tîrziu va repeta această exigenţă metodologică. 
(…) A biruit cel de-al doilea procedeu, care preconiza corectarea, întocmirea 
producţiilor folclorice. (…) Procedeul reconstituirii se baza pe necunoaşterea 
legilor de transmitere ale folclorului şi a caracteristicilor lui. Furaţi de cultul tre-
cutului eroic şi de entuziasmul de a-l reconstitui, preromanticii şi urmaşii lor nu 
au observat că în creaţia folclorică fiecare variantă reprezintă o operă de sine 
stătătoare, cu o anumită interpretare a conţinutului, cu sensul dirijat într-un 
anumit fel, ca urmare a interpretării felurite pe care o dă mentalitatea populară 
acelor personaje şi fapte. (…) Metoda corectării era justificată de Marienescu 
de convingerea că variantele izolate sînt pline de greşeli ca unele care prin 
circulaţie au deviat de la forma ideală, corectă a tipului aşa cum a fost plăzmuit 
iniţial. „Fiecarele carele are numai un pic de ideie despre poezia populară, va 
fi aflat că mai toate se dictează aşa cu smintă, încît acele fără netezire, nu se 
pot publica… căci nu e de nici un interes literar de a publica unele fragmente, 
altele în sine neperfecte”. Referindu-se mai cu seamă la balade care au stat în 
centrul preocupărilor lui folclorice, Marienescu precizează: „La poporul nostru 
există balade complete şi frumoase, aşa cum trebuie să fie o baladă, dar nu 
fiecare cîntăreţ poporal o ştie întreagă şi bine, aşa cum trebuie să se prezinte o 
baladă ca culeasă pentru literatură… Cei mai mulţi cîntăreţi sau nu au ştiut ni-
ciodată balada întreagă sau au uitat versuri din ea… alţii împreună într-o bala-
dă materii cîte din 2 şi mai multe balade; şi puţini îţi pot dicta, ca să ai puţin de 
a corege… Din aceste se vede că o baladă culeasă numai într-un exemplariu, 
pre a arareori e acomodată pentru literatura poporală, adecă, numai atunci, 
dacă cîntăreţul o ştie bine şi culegătorul o culege bine.”21

 Marienescu, înrîurit de unele teorii folcloristice eronate, cerea să se facă 
„reconstituirea”, din mai multe variante, a unui prototip, considerînd că forma 
primară perfectă s-a degradat cu timpul. Aceasta este metoda la care a recurs şi 
în alcătuirea epopeii Novăceştii (23 de balade despre Novac şi fiul său), a cărei 
publicare i-a fost însă refuzată de Academia Română pe baza referatelor lui 
Vasile Alecsandri şi B. P. Haşdeu. Alecsandri susţinea că aceasta ar fi „o lucrare 
de fantezie”. Replica lui Marienescu ţintată spre „bardul de la Mirceşti” era: 
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„…e dedat a sta ca un idol pe piedestal şi a amirosi smirna şi tămîia naţională 
şi a fi ameţit de fumul lor… Dar e curios, că Alecsandri carele a cules poezie 
populară nu a făcut aşa precum dă altuia sfatul…”
 Marienescu a cules şi multe informaţii despre datini, pe care le-a publicat 
în Familia şi în volumul Cultul păgîn şi creştin. Atît datinile cît şi basmele, publi-
cate cu comentarii sub titlul Descoperiri mari în povestele (basmele) românilor 
în Albina (1871–1874), sînt interpretate în sensul stabilirii a cît mai multe co-
respondenţe între mitologia română şi cea romană. 
 Prin colaborările sale la revistele din Ungaria, cu texte, studii şi recenzii la 
lucrările de folclor românesc, el a făcut cunoscut stadiul cercetărilor în dome-
niul folclorului. În ciuda faptului că Marienescu a „cores” textele folclorice, 
culegerile sale sînt însemnate atît pentru rolul lor istoric, cît şi pentru valoarea 
unor piese care n-au mai fost atestate ulterior (baladele Vizercan şi porumbul, 
Ştefan Vodă şi Vlădica Ion, Ileana din Ardeal, unele din ciclul Novăceştilor, co-
lindele Soarele şi porumbeii, Mireasa, Dorul Murgului).
 A rămas nepublicată întreaga colecţie de lirică populară a lui Marienescu. 
Sub îngrijirea lui Eugen Blăjan, cu o prefaţă de Ovidiu Bîrlea, doar în 1971 a 
apărut postum, volumul întocmit din acest material, intitulat Poezii populare 
din Transilvania. Cele mai multe cîntece provin din Banat şi Crişana, în mai 
mică proporţie din restul Transilvaniei. Colecţia lui Marienescu depăşind prin 
aceasta caracterul strict transilvănean. În paginile 555–556. ale volumui putem 
citi o culegere din oraşul Giula a lui Vasile Stănescu:

Dorul Murgului

La fîntîna soarelui
Florile dalbe!
Pe sub poala muntelui,
Fată dalbă
cai adapă;
Albul bea,
Dar murgul sta.
Fetişoara-mi grăi:
– Nu ştiu, murgului ce-a fi,
Sau e iarba şovăroasă,
Sau e apa puturoasă ?
Murgul, cînd o auzea,
Prinse iute şi-l grăia.
– Nici mi-i iarba şovăroasă,
Nici mi-i apa puturoasă,
Ci mi-i inima zdrobită
Cînd te văd aşa chitită.
Fire-aş floare să mă puni
Întră flori, printre cununi.
Fire-aş vînătă vioară,
Să mă ţîni în gurişoară;
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Sau de-aş fi un voinicel,
Să mă ţîni de bădicel,
Să mă laşi pe pieptul tău,
Să-ţi şoptesc eu dorul meu!
Fetişoara se mînia,
Şi pe murgul blăstăma:
– N-ai fi floare de cunună,
Ci venin din mătrăgună.
N-ai fi tu nici voinicel,
Ci să fii un deluşel.
Cîte doruri sînt c-a tale,
Să se facă pietri grele,
Cîte doruri sînt c-a mele,
Să se facă stropi de miere
Printre buze subţirele
De-a gusta badea din ele !
Murgul sta, nu se mişca,
Ca un deal mi se-mpietrea.

„După „cearta de la Academie”, explicată prin firea irascibilă a lui Marienescu, 
nedispus să-şi recunoască greşelile şi să cedeze în polemici (în legătură cu ciclul 
Novăceştilor, refuzat de Academie prin Alecsandri şi prin Haşdeu, de la publi-
care, învăţatul nu se mai interesează de folclor dar, de pe aceleaşi poziţii, cu 
aceeaşi concepţie şi apărînd acelaşi ideal naţional, se îndreaptă spre lingvistică 
(dialectologie, istoria limbii, lingvistică generală) şi mai ales spre istoria naţio-
nală.”22  Marienescu continuă vechile direcţii – pe care le servise anterior cu 
argumente din folclor – cu probele, datele şi metodele puse acum la îndemînă 
de ştiinţa istoriei şi de filologie. Rămîne statornic în ideile şi în orientarea pre-
ocupărilor sale, redefineşte sarcinile, obiectivele şi scopul întreprinderii sale: 
„Pentru tot poporul e greu ca să-şi scrie istoria începutului său şi mai ales ca 
să-şi scrie istoria începutului originii sale, adică a naţionalităţii şi limbii lui.”23 

 „În cadrul Academiei va activa prin comunicări lingvistice şi istorice publi-
cate în analele instituţiei, precum şi prin referatele despre cărţile de literatură 
propuse spre premiere, din care îşi va face oarecum o specialitate în ultima 
vreme. Aprecierile lui nu vor fi reţinute de istoria literară. Vastitatea domeniilor 
abordate se va răsfrînge în chip negativ asupra activităţii lui istorice şi lingvis-
tice, fiindcă nu avea cunoştinţele şi mai cu seamă puterea de pătrundere a 
colegului său B. P. Haşdeu, pe care l-a avut se pare ca model sub acest aspect. 
Dar contribuţia lui în folcloristica românească va rămîne primordială nu numai 
cronologic, ci şi prin o serie de acumulări ştiinţifice, puneri la punct şi de in-
dicaţii metodologice.”24 Marienescu şi ca folclorist şi mai cu seamă ca om de 
cultură rămîne considerabil.
  Tot pentru afirmarea specificului naţional, Marienescu a preconizat ideea 
înfiinţării unui muzeu al portului popular românesc. Foarte mulţi paşi de pio-
nerat a depus şi în acest scop, ca şi în mai multe cazuri.
 Prin articolele publicate în periodicele române şi maghiare, prin activitatea 
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desfăşurată  în cadrul Societăţii Etnografice din Budapesta (Magyar Néprajzi 
Társaság), ca şi prin numeroasele articole la capitolul „Mitologie, Basme” la 
care Marienescu fusese solicitat pentru Encilopedia Română, publicată sub egi-
da ASTREI (iniţiată în 1896), savantul bănăţean a făcut mari servicii operei de 
cunoaştere a culturii populare şi naţionale româneşti.
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FILOLOGUL ŞI FOLCLORISTUL GHEORGHE ALEXICI

S-a născut la 14 septembrie 1864 în Arad. Tatăl lui era funcţionar superior la 
primărie. Alexici după ce face primele clase la Arad, urmează liceul şi Facul-
tatea de litere la Budapesta. Îşi începe cariera didactică în oraşele Szolnok şi 
Kassa unde a avut de luptat cu foarte mari greutăţi materiale. Cerea mereu 
prietenilor săi – în special lui Hermann Antal – să fie transferat, dacă nu la 
Budapesta, la Arad, la Lugoj, oriunde în Transilvania „între români”. Cu toate 
dificultăţile, studiază fără răgaz în timpul vacanţelor de vară şi îşi îmbogăţeşte 
colecţia de literatură populară. Foarte curînd îl vedem publicînd , în periodice 
ca: Alföld (1887), apoi în Budapesti Szemle (1888 şi anii următori). Mai era 
colaborator permanent la revista Nyelvőr la care era angajat şi în timpul studen-
ţiei. A colaborat cu lucrări folclorice la revista Etnographia. Din 1893 a redactat 
revista Poporul care apare la Budapesta. Aceasta a fost o foaie de răspîndire 
a cunoştinţelor practice pentru ţărani, în care textele folclorice ocupau un loc 
de seamă. A fost colaborator harnic la revista Luceafărul fondată în 1902 de 
studenţii români de la Societatea „Petru Maior”.
 În 1891 revine la Budapesta, ca profesor de limba română. Din 1897 intră 
în învăţămîntul universitar, la început „privat docent” şi apoi profesor, la cate-
dra de limba română la Universitatea din Budapesta. În 1922 este pensionat, 
de fapt înlăturat din învăţămînt, pentru convingerile sale social-democratice.1

 Despre profesorul Alexici, Octavian C. Tăslăuanu fostul redactor al revis-
tei Luceafărul îşi aminteşte astfel: „(…) Pe urmă am cunoscut şi pe profesorii 
de limba şi literatura română de la Universitatea din Budapesta, pe titularul 
catedrei, Ioan Ciocan, şi pe conferenţiarul Iosif Siegescu. Nici unul nu ştia car-
te. Erau oameni aruncaţi de valurile politice la catedre, pentru cari nu aveau 
pregătirea necesară. Ioan Ciocan era un ţăran inteligent şi de treabă, care m-a 
ajutat în împrejurări grele. Într-o vreme, văzînd cîtă carte ştiu, mi-a propus să 
mă facă urmaşul său, dar condiţiile politice pe cari mi le-a pus m-au făcut să-l 
refuz categoric. (…) Tot Ciocan m-a scăpat mai tîrziu, în preajma războiului, 
de un proces de înaltă trădare de patrie pentru un articol scris de rusul N. Dur-
nova, reprodus în Luceafărul (1912) sub titlul: Rusia şi războiul din Balcani. Din 
această cauză, eu, lui Ioan Ciocan i-am păstrat o amintire împodobită de rarele 
flori ale recunoştinţii şi l-am apărat de cîte ori am avut prilej să o fac împotriva 
acuzaţiunii lor de trădare de neam.
 În Budapesta, mai vieţuia şi Gheorghe Alexici, profesor de limba română 
la Academia orientală, de care fugeam la început, fiind socotit trădător de 
neam. Pe urmă ne întîlneam regulat în „Központi Kávéház”, Cafeneaua cen-
trală, unde venea din cînd în cînd, şi Jancsó Benedek, vestitul istoriograf ungur 
al chestiunii române, cercetată din punct de vedere unguresc. Alexici era un 
om cu ceva ştiinţă de carte, vioi şi cu caracter gelatinos. În societatea lui Alexici 
şi Jancsó mergeam cu Goga, care era apreciat de unguri pentru traducerea 
Tragediei omului de Emeric Madách. Alexici, cu firea lui expansivă de boem şi 
cu duhul lui de diavol ademenitor, hotărîse pe Goga să-i dea cîteva contribu-
ţii neiscălite pentru Poporul, un organ de propagandă maghiară, întreţinut cu 
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cheltuiala statului ungar şi trimis din oficiu tuturor comunelor româneşti. De 
această colaborare a lui Goga la Poporul s-a aflat – bineînţeles din gura lăudă-
roasă a lui Alexici – şi adversarii poetului i-au aruncat mai tîrziu în faţă cuvîntul 
greu de trădător.
 (…) Revista Luceafărul, după şase luni de apariţie, a intrat într-o criză acută. 
Criza era de natură materială. Iluziile tinereţii s-au izbit de realitatea brutală: 
lipsa de abonaţi şi lipsa de mijloace ale editurii. Bietul Bănuţiu şi-a epuizat 
micul fond provenit din nu mai ştiu ce moştenire. Tipografia românească din 
Budapesta, înfiinţată de Birăuţiu, cu toată bunăvoinţa ce o avea, nu-i dădea 
mîna să lucreze pe credit, mai ales cînd cei ce-l solicitau nu prezentau nici un 
soi de garanţie. Criza era într-adevăr fără speranţe de salvare. Cele dintîi nu-
mere de la începutul anului 1903 au putut totuşi apărea graţie abonamentelor 
ce se încasau, cu ajutorul cărora s-au achitat datoriile din trecut la tipografie şi 
s-au acoperit cheltuielile numerelor cari deschideau anul al II-lea.
 (…) În ziua de 1 aprilie 1903, s-au anunţat schimbările de la revistă care 
în realitate se făcuseră de mult, dar nu le cunoşteau decît cei din intimitatea 
redacţiei. Se anunţa retragerea lui Aurel P. Bănuţiu şi a comitetului de redacţie. 
Se mai anunţa colaborarea lui Şt. O. Iosif, dr. Sextil Puşcariu, Zaharia Bârsan, 
Vasile Pârvan, etc. Era cea dintîi încercare a Luceafărului de a deveni o revistă 
literară a tinerei generaţii de scriitori români de pretutindeni (…).
 Redacţia şi administraţia s-au mutat în locuinţa mea din strada Zöldfa, 
compusă din două camere în etajul al III-lea. În cîteva zile, era o adevărată 
harabură de numere vechi, de adrese, de manuscrise şi de registre.
 Deodată cu despărţirea de comitetul de redacţie, ne-am despărţit şi de 
Tipografia Poporului român a lui Birăuţiu, în urma intrigilor teozofice ale lui 
Dionisie Stoica, Dumnezeu să-l ierte acolo unde îşi doarme somnul de veci.
 Apelurile disperate la restanţieri au dat oarecare rezultate, aşa că am putut 
tipări trei numere la Tipografia Franklin, la care am ajuns prin mijlocirea lui 
Gh. Alexici. Atunci a început „prietenia” noastră cu Alexici, care mai pe urmă 
a colaborat la Luceafărul alături de ceilalţi filologi, dr. Sextil Puşcariu şi Iosif 
Popovici. Bietul Alexici era foarte mîndru de aceasta tovărăşie şi nu ne-ar fi dat 
pe un cap de ţară.”2

Activitatea literară şi filologică

De formaţie filolog, Alexici a studiat elementele maghiare din limba română, 
originea limbii române, a alcătuit dicţionare şi gramatici, semnînd şi Popa Co-
resi. O istorie a literaturii române scrisă în limba germană, pe care a publicat-o 
la Leipzig în 1906, a fost aspru criticată în ţară, mai ales pentru tendinţa de 
a exagera contribuţia transilvănenilor, în defavoarea scriitorilor din celelalte 
provincii româneşti. Tot pentru afirmarea literaturii române în străinătate, Gh. 
Alexici a tradus în limba maghiară din scrierile lui Vasile Alecsandri, Mihai Emi-
nescu, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, Barbu Delavrancea ş.a.3

 În răspîndirea culturii româneşti un rol deosebit l-a avut Gh. Alexici. E autor 
a unor gramatici româneşti, studii de istoria literaturii şi a culturii româneşti. 
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A colaborat la enciclopediile maghiare publicate la Budapesta, aici a prezen-
tat cultura şi civilizaţia românească. Prima enciclopedie mare care cuprinde o 
scurtă istorie a literaturii universale în limba maghiară a fost Pallas Nagy Lexikon 
în 18 volume, care a apărut începînd din anul 1893. Colaboratorul principal 
pentru articolele de literatură română a fost Gheorghe Alexici (Alexi György). 
Articolele sale de literatură, deşi deseori cu greşelile inerente începutului, sînt 
bine documentate pentru epoca respectivă. De pildă, lui V. Alecsandri profeso-
rul Alexici i-a dedicat 3 coloane, în care, după analiza vieţii şi operei poetului, 
trece la aprecieri asupra tendinţelor latinizante ardeleneşti cărora Alecsandri 
şi alţii s-au împotrivit. Peste cîţiva ani, îl vom găsi pe Gheorghe Alexici printre 
colaboratorii principali ai unei noi enciclopedii, Révai Nagylexikon,  publicată 
în 20 de volume
 Tot lui Gh. Alexici îi datorăm amplul capitol de literatură română din pri-
ma enciclopedie maghiară de literatură universală, coordonată de Heinrich 
Gusztáv şi intitulată Egyetemes Irodalomtörténet (I–III. vol. 1903–1907).4

 A tradus foarte multe opere româneşti în limba maghiară. S-a străduit să 
prezinte cultura românescă în mediul maghiar. Avea foarte bune relaţii cu per-
sonalităţi de seamă a culturii şi literaturii maghiare. Unii biografi ai lui Bartók 
Béla susţin că ar fi luat lecţii de română de la Gheorghe Alexici. Profesorul de la 
catedra română  a fost familiarizat şi cu teatrul,  a tradus mai multe piese româ-
neşti în limba maghiară, ca: Lecţia de Radu D. Rosetti, Năpasta a lui Ion Luca 
Caragiale. Aceste piese au fost prezentate publicului maghiar din Budapesta. 
„La o şedinţă a Academiei Române, B. P. Haşdeu i-a adresat lui Gheorghe 
Alexici următoarele cuvinte: „Ungurii au reprezentat la Budapesta piesa unui 
scriitor român din Bucureşti. Nimic mai natural, deci, decît să ne alăturăm şi 
noi sferei dv. de activitate, ca să continuaţi munca începută, s-o continuaţi pe 
calea ce aţi deschis-o, căci astfel două naţiuni vor aplauda succesele dumnea-
voastră.”5

 Mai sus am amintit, că Alexici a avut relaţii şi cu Octavian Goga, student 
la Budapesta. Goga a tradus în limba română foarte multe poezii de Petőfi, 
Ady. El a tradus şi Tragedia omului de Madách. Traducerile lui Goga au stîrnit 
o vie impresie în cercurile literare maghiare, deoarece erau de un nivel poetic 
incontestabil. Pentru această activitate şi pentru activitatea sa poetică de ex-
cepţie  Societatea literară Petőfi îl alege la 11 decembrie 1910 membru de al 
ei. Iată scrisoarea trimisă în ziua respectivă:
  „Mult stimate şi mult preţuite domn,
 Societatea  „Petőfi” urmăreşte de ani de zile cu atenţie splendidele Dv. 
manifestări poetice, care, la rugămintea noastră sunt traduse în maghiară de 
prietenii noştri români printre care prof. univ. dr. Gheorghe Alexics. De cîte ori 
apare pe piaţa cărţii cîte un volum sau în revistele literare româneşti cîte o po-
ezie semnată de Dv., dr. Gh. Alexics ni le face cunoscute ca perle ale literaturii 
române. Astfel am făcut cunoştinţă şi cu minunatele Dv. traduceri din Petőfi. 
Operele marelui nostru poet nemuritor n-au fost încă traduse în limba română 
într-un limbaj atît de strălucitor. Traducerile Dv. din Petőfi sînt fără egal în lite-
ratura universală. Din această adîncă preţuire izvorăşte acea idee a noastră ca 
– drept semn de stimă faţă de excepţionalul Dv. talent poetic, precum şi pen-
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tru traducerea în cel mai frumos limbaj românesc al operelor lui Petőfi – să ne 
exprimăm recunoştinţa şi să vă alegem pe Dv., mult preţuite domn, membru 
de onoare al „Societăţii Petőfi”. Propunerea am anunţat-o în şedinţa societăţii 
noastre ţinută astăzi în Academia maghiară de ştiinţe şi ea a fost primită cu 
entuziasm. La 17 decembrie va avea loc adunarea noastră generală de alegeri, 
după care cu nepreţuita Dv. îngăduinţă vă voi trimite actul societăţii.
 Vă rog, mult stimate domn, să primiţi atenţia noastră cu aceeaşi caldă cor-
dialitate cu care noi vă salutăm pe Dv., pe excepţionalul poet, pe cel mai bun 
traducător în româneşte a lui Petőfi.
 Alăturînd cordialul salut al Dr. Gh. Alexics, cu cele mai alese consideraţi-
uni.
       Kéry Gyula
       secretarul Societăţii ”Petőfi”
       directorul casei „Petőfi”6

 Mulţumită activităţii filologice şi literare a lui Alexici mulţi literaţi români au 
ajuns cunoscuţi şi apreciaţi în mediul unguresc.

Activitatea folcloristică

Gheorghe Alexici a făcut atît cercetări de filologie română (etimologii, originea 
limbii), cît şi de folclor. La catedra de limbă şi literatură din Budapesta, singurul 
profesor care s-a interesat de folclorul românesc – nu numai la cursuri, ci şi în 
activitatea lui ştiinţifică – a fost Gheorghe Alexici. El a lucrat în acest domeniu 
mult mai intens decît toţi trei înaintaşii lui (Alexandru Roman, Ioan Ciocan şi 
Iosif Siegescu) luaţi împreună. „Cercetător de mîna întîi”, „folclorist de avan-
gardă”, cum îl numeşte I. Diaconu, apreciindu-i meritele în anticiparea aplică-
rii unor metode de cercetare modernă, în transcrierea fonetică a textelor, în 
explicarea genezei şi circulaţiei motivelor, în modul de abordare comparatist a 
studiului de folcloristică, Alexici începe să culeagă literatură populară în 1883, 
la îndemnul profesorului Alexandru Roman.7 Am amintiti că încă din anul 1887 
Alexici publicase, în periodicele maghiare din Budapesta, traduceri de poezie 
populară românească culeasă de el însuşi. Tot în 1887, din însărcinarea socie-
tăţii Kusfaludy, Alexici împreună cu cunoscutul cercetător Herrmann Antal, fost 
profesor de etnografie  la Cluj şi Seghedin, întreprinde o anchetă folclorică în 
Banat, Hunedoara şi Bihor, după care scrie Călătoria mea printre români (Uta-
zásom az oláhok között), în care expune cîteva din principiile şi concluziile sale 
în legătură cu munca de culegere a folclorului. Se remarcă insistenţa cu care 
revine asupra necesităţii de a nu se interveni în texte. „Apreciind rezultatele 
anchetei pe teren, Alexici se declară foarte satisfăcut, deoarece „colecţia…, 
în ce priveşte cantitatea şi calitatea, rivalizează cu orice publicaţie de poezie 
populară, care a văzut lumina zilei pînă atunci, atît în literatura română cît şi în 
alta străină.”…ea se deosebeşte cu totul de publicaţiile de literatură populară 
românească de pînă atunci, în primul rînd prin faptul că „n-a schimbat cuvin-
tele care trăiesc în limba fiecărei regiuni, ci ele au fost redate întocmai, neatin-
se, aşa cum le foloseşte poporul însuşi”, în al doilea rînd, pentru că „a păstrat 
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pronunţia poporului în toate privinţele”, alcătuind şi un sistem de transcriere 
specială în acest scop. (…) 
 După ce critică pe Atanasie Marienescu pentru modificările aduse cule-
gerilor de Balade şi Colinde, insistă din nou asupra valorii transcrierii fonetice 
adoptate de el. Explică apoi cum a procedat la culegerea pe teren. Reţinem cî-
teva amănunte care ne par interesante. Cercetătorul se prezenta întîi preoţilor 
şi învăţătorilor, consideraţi ca cei mai buni cunoscători ai poporului. Cîţiva din-
tre ei i-au şi cedat culegeri proprii de literatură populară. „Pe această cale am 
ajuns şi la o culegere de poezie din anul 1831, în care sînt eternizate cîntecele 
unei epoci apuse. Nu e nevoie să amintesc cît de preţioasă e această colecţie.” 
Asculta pe informatori la ei acasă, la muncă, la petreceri. Cînd auzeau că e şi 
el român şi le mai dădea şi ceva de băut, oamenii îşi dezlegau limba, încît abia 
mai putea prididi cu notarea textelor. S-a adresat odată  şi moşierului satului, 
care a poruncit „slugilor” sale să-i spună cîntece cît mai multe şi mai frumoase: 
„În curs de o săptămînă am cules acolo mai mult decît în toată expediţia mea.” 
Greutăţi a întîmpinat la culegerea descîntecelor. Foarte puţine arii a găsit şi 
la fetele din şezători, la feciorii de la joc şi la muncile cîmpului: abia o melo-
die-două. În schimb, enorm de multe texte. „În încheiere, dă în traducere 10 
texte lirice, 2 balade şi se ocupă de diferiţi traducători ai textelor noastre de 
literatură populară în ungureşte.”8

 Trec aproape 10 ani fără ca Alexici să mai publice vreun articol de folclor. 
În anul 1897 ia atitudine în chestiunea influenţelor reciproce ale folclorului 
românesc şi maghiar. Publică atunci în revista Ethnographia o serie de articole, 
adunate în broşura Vadrózsapör, în care publică şi numeroase texte populare 
în româneşte şi ungureşte. Unele din ele sînt culese în fostele judeţe Arad, Bi-
hor şi Caraş-Severin, deci regiuni pe care le vom întîlni mereu în volumele lui 
special închinate folclorului românesc.
 La doi ani după apariţia acestei broşuri, în 1899, apare vol.I. de Texte din 
literatura poporană română. E lucrarea despre care Alexici susţine că reprezintă 
o muncă de 15 ani. În studiul introductiv, anunţă că Textele vor apare în trei 
volume. Subtitlul special al vol.I, Poezia tradiţională, este, desigur, impropriu. 
Alexici se gîndea, probabil, la genul epic şi la toate textele lipsite de caracter 
liric. Volumul II avea să cuprindă poezia lirică cu o prefaţă despre ritmul poe-
ziilor poporane, iar vol.III gramatica materialului şi vocabularul.
 „A apărut însă un singur volum: întîiul. El cuprinde balade, poveşti, descîn-
tece şi diferite texte mărunte din regiuni aproape cu totul necercetate pînă 
atunci. Sînt de fapt regiunile pe care le-a străbătut în anul 1887 şi – probabil 
– şi în cei următori.
 În periodicele româneşti nu ştim să i se fi făcut volumului decît o singură 
recenzie: aceea a lui Mihail Dragomirescu, în care colecţia este aspru criticată, 
atît pentru gruparea materialului, pentru subtitlul impropriu – Poezia tradiţi-
onală –, cît şi pentru semnele diacritice. Tîrziu, după 35 de ani, un specialist 
de valoare, Ion Diaconu, prezintă culegerea lui Alexici ca una din cele „făcute 
metodic”, alături de culegerile lui Canianu, Onişor, Candrea-Densuşianu-Spe-
ranţia, Iosif Popovici, Weigand etc. El afirmă: „Cu colecţia lui Alexici, mişcarea 
folclorică de la noi capătă o vigoare nouă”… E un „cercetător de mîna întîi…, 
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folclorist de avangardă: metoda lui de lucru – precizată din 1906 încolo – va fi 
chipul în care şi astăzi se înţeleg problemele folclorului”… Alexici „se gîndeşte 
la utilizarea fonografului, noutate surprinzătoare la noi pentru veacul al XIX-
lea…”. Referindu-se la valoarea variantelor, Diaconu scrie: „Pentru prima oară 
un folclorist anticipa la noi problema creaţiei populare şi a circulaţiei ei…, ba-
lada noastră trebuie comparată cu a slavilor din Balcani”… Acestea sînt apre-
cierile elogioase ale unui cercetător foarte competent, serios şi zgîrcit în laude, 
ca Diaconu, despre Texte din literatura poporană.”9 

 Al doilea volum al acestei opere, rămas în manuscris, a apărut postum, 
după 67 de ani, prefaţat şi îngrijit de  Ion Muşlea. Volumul cuprinde o bogată 
culegere de literatură populară românească din anii 1883–1898. Culegerea lui 
Alexici e importantă şi din punctul de vedere al teritoriului cercetat. În general, 
regiunile apusene au fost slab explorate. Aradul şi Timişul sînt terenuri aproa-
pe neatinse. Din aria larg cuprinzătoare a Transilvaniei vestice şi a Banatului, 
culegătorul a ales pentru culegeri anume sate. Cele mai multe sate sînt din 
comitatul Arad, pe care îl cunoştea foarte bine, dat fiind că el însuşi se născuse 
în Arad.
 Culegerea lui Alexici înlătură o lacună serioasă în aria cercetărilor folclo-
rului românesc, cu cele 558 de cîntece şi strigături culese pe graniţa de vest. 
Acest volum cuprinde aproape numai texte lirice. Cele mai multe texte ale lui 
Alexici nu se mărginesc la înregistrarea realităţii imediate, ci ne descoperă un 
ales simţ artistic şi adîncul sentimentelor umane. Frumoase îndeosebi sînt cîn-
tecele de dragoste. Multe cîntece, mai ales cele scurte, de cîte 4-6 versuri sînt 
pline de neastîmpărul tinereţii. Gîsim în ele mărturisiri ştrengăreşti:
    „Mîndra mea îi craşoveancă,
    Ţucu-i ochii ş-o sprînceană
    Şi cercelu din ureche
    Şi guriţa cînd m-i sete.”
 Din simţire şi fantezie poetică s-au născut versuri ca:
    Bade, doru meu c-a tău,
    Dari-ar bunu Dumnezeu,
    Ca să-l poci împreuna,
    Cu dragu l-aş sămăna.
    Şi l-aş face stog în prag
    Şi l-aş îmbleti cu drag
    Şi l-aş cerne pîn sprîncene
    Ş l-aş da inimii mele.”
 În colecţia lui Alexici sînt şi numeroase strigături şi cîntece în care poetul 
popular ştie să facă haz de necaz. Ele aduc o notă de veselie glumeaţă, com-
pletînd trăsăturile morale ale oamenilor ţinuturilor cercetate:
    „Moşu cu barba căruntă,
    Nu-l ducă dracu la nuntă,
    Că nici joacă, nici cîntă,
    Numa şede-n loc şi mîncă.”
 Deosebit de impresionantă e viaţa pustei, credem că apare prima oară, 
într-o prezentare atît de amplă şi de autentică, în poezia românească populară. 
Iată trei începuturi de texte:
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    „Mă dusei la secerat
    În pustă la Măderat”

    „Frunză verde de lăcustă,
    Ieste-on birt la Ana-n pustă”

    „Cicoşî din Chitighaz
    Cum însară mînzu-nşală,
    Şi ies la pustă afară”10 
 Citind acest volum, putem să spunem, culegătorul de folclor nu este legat 
de o anumită îndeletnicire intelectuală, ci i se cere pasiune, o bună cunoaştere 
a mediului creator de folclor, probitate ştiinţifică. Alexici îşi însuşeşte tehnica, 
are cunoştinţe filologice, ştie să folosească semnele diacritice, să întocmească o 
fişă a informatorului, să cerceteze procesul creaţiei folclorice, valoarea estetică 
şi rolul său social. Trebuie să aducem omagiul nostru de recunoştinţă, fiindcă 
filologul şi folcloristul Gheorghe Alexici a cules cu onestitate folclorul zonei 
noastre, fără să se gîndească la recompense, satisfacţia fiind străduinţa de a-şi 
face datoria de cărturar, de a-şi manifesta recunoştinţa pentru cei rămaşi în 
ţinutul lor natal, dezvăluind lumii comoara creaţiei lor spirituale.
 După publicarea primului volum Texte din literatura poporană română, 
Alecixi se ocupă doar sporadic, în mici articole sau în capitole de lucrări gene-
rale, cu folclorul. Lucrarea despre Tilu Buhoglindă nu prezintă interes pentru 
noi. Cîteva materiale de literatură populară a dat în monografia comitatului 
Timiş (1912).  A mai publicat, într-o bibliotecă de popularizare, cîteva poveşti 
traduse în ungureşte (Román népmesék). Într-un volum de istorie literară, de-
dicat popoarelor romanice şi publicat în limba maghiară, găsim o sumară, dar 
bună prezentare a folclorului românesc. Interesant e şi articolul Din trecutul 
poeziei poporane române, în care atenţia lui Alexici începe să se îndrepte spre 
muzica şi ritmul poeziei populare româneşti. Cercetează influenţele folclorului 
românesc asupra celui maghiar, depistate în texte, melodii, ritmuri, dansuri, 
sesizînd sincretismul creaţiilor populare.11

 Concepţia lui Alexici despre folclor, aşa cum reiese din lucrările sale, se 
dovedeşte a fi dintre cele mai moderne în  epocă. Temeinic informat, la curent 
cu mişcarea folcloristică din ţară şi cu cea europeană, el este un precursor al 
orientării filologice în folclorul românesc, prin redarea fidelă a textelor şi mai 
ales prin transcrierea lor cu ortografie „folcloristică”, un sistem intermediar în-
tre ortografia curentă şi transcrierea fonetică. Observaţii judicioase a făcut cu 
privire la evoluţia genurilor şi speciilor folclorice şi la asemănarea dintre eposul 
românesc şi al altor popoare, în special, sud-slave. În legătură cu  procesul de 
creaţie şi circulaţie în folclor, Alexici ia în discuţie necesitatea studierii varian-
telor. Prin colecţia sa, a contribuit la cunoaşterea folclorului unor zone puţin 
vestigate pînă la el (Banat, Hunedoara şi mai ales Bihor).
 Gheorghe Alexici moare la 7 februarie 1936. Fiul său, matematicianul 
Gheorghe Alexici cu renume mondial, membru, mai tîrziu secretarul Acade-
miei Maghiare a avut strînse relaţii cu românii din Ungaria. A avut un rol activ 
la constituirea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria în 21 martie 1948. 
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Adunarea genenerală de constituire l-a ales preşedinte onorific, alături de pre-
şedintele Dumitru Sabău.

ANEXE

Mai jos redăm poezii, strigături, doine apărute în revista Poporul, publicaţie 
condusă şi redactată la Budapesta de Gheorghe Alexici.

Poezii  poporale
– Strigături –

    Cîtu-i ţara ungurească
    Nu-i ca fata românească
    Cu brîu roşu ea se-ncinge -
    Inima după ea-ţi plînge
    Pînă pe lume trăieşti
    Tot Română să iubeşti.
    -----------------------------

    Vai mîndruţă gura ta
    De-aş bea-o cu lingura
    Nu m-aş putea sătura.
    Rele-s, Doamne, frigurile:
    Da-s mai rele dragostile,
    Că de friguri te lipseşti
    Dar dă dragosti nebuneşti
                                 -------------------------------

    Drăguţul de astă vară
    Să roagă să-l iubesc iară,
    Nu-s eu mohor de la şură
    Să iubesc o spălătură,
    Nu-s eu pleavă de ovăs, 
    Ce-am iubit iar să iubesc.
    
    (Poporul, 1896, nr.38. p.13.)

Doine şi strigături culese
din gura soldaţilor noştri

    Cînd de-acasă am plecat,
    Tat-a rămas la arat
    Şi mama la secerat
    A mea mîndră o-am lăsat
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    Cu gura nesărutată,
    Cînepa nesămănată.
    Şi-am şezut numai o vară
    Şi-am venit acasă iară:
    Cînepa i-am sămănat
    Şi gura i-am sărutat.
    Frunză verde de secară,
    În cătane m-am dus iară,
    Şi cînd am venit acasă:
    Cînepile au fost topite,
    Mîndrele îmbătrînite;
    Cînepile-au fost culese,
    Mîndrele din sat alese,
    Credinţate şi mirese.
    Cînepile-au fost în baltă
    Şi-a mea mîndră măritată.
    Şi de s-ar fi măritat,
    De la noi al treilea sat,
    Nu mi-ar fi aşa bănat;
    Dară ea s-a măritat
    De la noi a treia casă,
    Şi-s tot cu inima arsă.
    Într-un casă: văzu-o,
    Ies afară: auzi-o;
    Măicuţa-mi pune dă cină,
    Eu suspin de la inimă,
    Măicuţa mă mîngîia
    Şi din gură îmi zicea:
    „Nu fii aşa supărat;
    Satu-i mare, fete-s multe,
    Ţi-i alege una de frunte.”
    „Maică, măiculiţa mea
    Ceru-i mare, stele-s multe
    Şi mai mari şi mai mărunte,
    Dar ca luna, nu-i nici una
    De mare, de luminoasă,
    Nici ca mîndra de frumoasă.”

    (Poporul, 1912, nr.29, p.460-461.)
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GAZETELE ŞI CALENDARELE POPORALE ALE LUI
 DIMITRIE BIRĂUŢIU, PROPRIETARUL TIPOGRAFIEI 

„POPORUL ROMÂN” DIN BUDAPESTA

Budapesta a dispus în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de o presă activă, 
care a avut o arie largă de acţiune în comunitatea românească din Ungaria şi 
Transilvania: politică, social-economică, culturală şi literară. Ea a modelat con-
ştiinţa publică românească în spiritul valorilor culturii româneşti şi al marilor 
aspiraţii de libertate şi unitate naţională. Influenţa presei din capitala Ungariei 
asupra spiritului public românesc a avut un rol educativ imens prin formarea 
unor curente de opinii culturale sau politice. Funcţia naţional-culturală a pre-
sei româneşti din Budapesta a dobîndit aspecte particulare de la un organ de 
presă la altul, în funcţie de timp şi de conjuctura politică. 
 Către sfîrşitul secolului al XIX-lea, şi la Budapesta revistele poporale se în-
mulţesc considerabil şi, pe lîngă cele de interes general, enciclopedic, apar şi 
altele, care îşi diversifică profilul (pedagogic, literar, agricol, economic) care 
se adresează unor anumite cercuri de cititori. Revistele poporale au o mare 
importanţă. Pe lîngă potenţialul cultural (contribuţii literare, articole legate de 
economie şi ştiinţă, comentarii politice, etnografie şi folclor, la care se leagă o 
iconografie de o valoare incontestabilă), revistele acestea luptă pentru păstra-
rea limbii, portul şi datinele strămoşeşti. Au valenţe educative, fiind un mijloc 
de cultivare a valorilor culturii naţionale. Însemnatatea acestora constă tocmai 
în faptul că au fost publicate pentru mase largi de cititori care acum făceau 
primii paşi spre o viaţă culturală naţională, ducînd lumină şi grai românesc în 
cele mai îndepărtate sate şi cătune.

Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Birăuţiu

Dimitrie Birăuţiu şi-a cîştigat merite deosebite în publicistica românească din 
fosta monarhie austro-ungară. La marea lui tipografie Poporul român din Bu-
dapesta se editau cele mai importante ziare, reviste, cărţi şi alte publicaţii ro-
mâneşti. La el a fost locul de întîlnire al românilor veniţi din toate părţile. Aici 
confereau între ei fraţii din România cu cei de dincoace de Carpaţi, căci era un 
loc mai ferit de ochii vigilenţi a oficialităţilor bănuitoare. D. Birăuţiu era omul 
de legătură între ei.1

 El scotea şi redacta cele mai răspîndite publicaţii periodice pentru toţi citi-
torii din imperiul habsburgic, ca de pildă:  cotidianul Poporul român, de mare 
tiraj, cu suplimentele săptămînale: Foaia ilustrată şi revista satirică, mult apre-
ciată de cititori, cu titlul Cucu, apoi Calendarul poporului român, care apărea 
pentru fiecare an în mai multe zeci de mii de exemplare, fiind foarte răspîndite 
printre ţărani, în nenumărate sate. Cei mai numeroşi abonaţi şi cititori îi avea 
Dimitrie Birăuţiu în satele bănăţene, de care se simţea strîns legat şi prin mul-
ţimea colaboratorilor. Din cotidinaul Poporul român se desfăceau zeci de mii 
de exemplare printr-o reţea bine organizată. Distribuirea era asigurată chiar de 
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ţăranii din fiecare sat. Nu era comună importantă, în care să nu fi difuzat cel 
puţin o sută de exemplare. A fost remarcabilă colaborarea ţăranilor condeieri, 
îndeosebi a celor din Banat, care au publicat articole, reportaje, proză şi ver-
suri, în diferitele reviste şi ziare scoase de Dimitrie Birăuţiu.2

Era atît de iubit şi de popular în Banat, încît ori de cîte ori venea printre priete-
nii lui bănăţeni, era pretutindeni primit cu stimă şi dragoste.
 Cine vrea să cerceteze începuturile literaturii scrise de condeierii plugari, 
trebuie să răsfoiască atent colecţiile publicaţiilor lui Dimitrie Birăuţiu apărute 
la Budapesta. Mulţimea creaţiilor în proză şi versuri ale ţăranilor, în special ale 
celor din Banat, au găsit ospitalitate în aceste periodice.
 Dimitrie Birăuţiu era stimat de toţi conducătorii Partidului Naţional Român. 
La el se tipărea organul partidului cu titlul Lupta. El era un fel de polarizator al 
tuturor acţiunilor româneşti. Totul trecea prin tipografia lui: tipărituri de con-
vocări, programe, dări de seamă, cuvîntări, necroloage şi orice fel de publicaţii 
care aveau legătură cu viaţa şi manifestaţiile româneşti din capitala Ungariei.
 La tipografia lui care era un fel de al doilea sediu, neoficial şi poate deghi-
zat al parlamentarilor români din dieta maghiară, veneu aleşii poporului să se 
întreţină cu alegătorii români din toate părţile Transilvaniei şi Banatului, care se 
deplasau la Budapesta pentru interese de ordin public. Chestiunile particulare 
le rezolva cu bunăvoinţă şi cu dragoste chiar Dimitrie Birăuţiu, fără să fi fost 
deputat, avînd relaţii la diversele ministere. Veneau la el oameni necăjiţi, şi el 
pe toţi îi ajuta, în localurile tipografiei aranjase un despărţămînt amenajat cu 
cele necesare de dormit pentru cazarea acelora, care nu aveau posibilităţi sa 
tragă pe la un hotel şi care îi solicitau şi sprijinul pentru rezolvarea problemelor 
lor la diferite ministere. D. Birăuţiu alerga în fiecare dimineaţă cu aceşti ţărani 
pe la diferite autorităţi ca să nu-i lase singuri, ca să nu se rătăcească prin labi-
rintul străzilor necunoscute de ei, şi mai ales să nu cadă victimă unor înşelători 
din cauza că nu cunoşteau limba maghiară. El le plătea toate cheltuielile de 
circulaţie şi uneori chiar şi de întreţinere în zilele cînd trebuiau să stea mai mult 
la Budapesta, fără să le ceară ceva în schimb. Birăuţiu a devenit o figură legen-
dară şi de aceea l-au iubit şi apreciat foarte mulţi oameni. Aşa se explică faptul 
că ziarul Poporul român şi-a extins tot mai larg aria de răspîndire şi a ajuns la un 
tiraj pe care nici o altă publicaţie românească nu l-a putut ajunge pe teritoriul 
fostei monarhii.3

 Dimitrie Birăuţiu a editat în tipografia lui din Budapesta cele mai multe 
cărţi ale scriitorilor români din Transilvania şi Banat. La el au apărut în 1908 
versurile în grai bănăţean ale lui George Gîrda din Făget într-un volum intitulat 
Bănatu-i fruncea. Avea instalaţii moderne de poligrafie. Revista Luceafărul, or-
ganul literar a Societăţii Studenţeşti „Petru Maior” publicată la începutul apa-
riţiei în Budapesta şi tipărită de Birăuţiu, este o dovadă de superioară realizare 
grafică. 
 Dimitrie Birăuţiu s-a născut la 12 septembrie 1875 în comuna Ghioroc, ju-
deţul Arad, din părinţi ţărani săraci. După terminarea celor 6 clase primare din 
comuna natală, a vrut să plece la şcoală, la Arad, cu dorinţa de a se face învăţă-
tor. Părinţii s-au împotrivit, iar el a fugit de acasă. Trecînd prin multe peripeţii, 
a reuşit, contrar voinţei părinţilor, să ajungă la Arad şi să fie cazat la internatul 
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Preparandiei, unde elevii l-au primit cu simpatie, printre ei fiind şi Ioan Vidu, 
care l-a luat sub octrotirea sa. Tinerii normalişti îi dădeau cărţi de citit, iar Vidu 
l-a învăţat să cînte la vioară. Era încă prea mic ca să poată fi primit la şcoala pe-
dagogică şi n-avea primele patru clase secundare, pe baza cărora putea fi adus 
la cursurile de dascăli. Acasă, de unde fugise nu mai putea să se întoarcă. Ca să 
nu-şi piardă timpul degeaba, ziua trebuia să meargă la tipografia diecezană, ca 
să facă ucenicie, iar seara la internat. Aşa au trecut anii, ziua învăţînd meseria 
de tipograf, iar seara completindu-şi studiile, cu ajutorul viitorilor învăţători. 
 Cînd a împlinit vîrsta, Dimitrie Birăuţiu, ajuns şi calfă de tipograf, n-a mai 
vrut să se facă învăţător. Visa o imprimerie proprie, unde să scoată un ziar, prin 
care să-i înveţe pe ţărani să iubească cititul. Episcopul Ioan Meţianu, care l-a 
ajutat tot timpul, trecînd ca mitropolit la Sibiu, l-a luat pe Birăuţiu cu el şi l-a 
plasat să lucreze în tipografia arhidiecezană. După un an şi jumătate, văzînd 
marea dragoste a lui Birăuţiu pentru meseria şi dorinţa lui de a-şi îngheba o 
imprimerie proprie, mitropolitul l-a trimis la Budapesta într-o mare tipografie, 
pentru studii de specializare. Dimitrie Birăuţiu a rămas definitiv în capitala 
Ungariei. Cu ajutorul bănesc primit, a reuşit să pună bazele unui început de 
tipografie, care i-a ingăduit să publice încă din anul 1901 ziarul Poporul român.
 Prima tipografie a fost modestă, dar treptat, prin achiziţii de noi maşini 
cumpărate de ocazie, şi-a lărgit spaţiul şi potenţialul, încît din an în an s-a 
dezvoltat în aşa măsură, că a devenit un institut poligrafic cu mari posibilităţi 
de tipărire. După şapte ani de la fondare, Dimitrie Birăuţiu avea deja o maşină 
rotativă, maşină plană electrică, turnătorie şi tot utilajul necesar. Toate le-a 
cumpărat în rate de la Berlin, prestînd el, împreună cu familia lui, o muncă 
trudnică pentru plata acestor rate. Iar în anul 1916, cînd a fost complet achitat 
şi a scăpat de datorii, s-a îmbolnăvit de nervi şi a fost internat la spitalul Lipót-
mező din Buda, unde a murit la 12 iunie 1918. Ziarul lui a mai apărut cu titlul 
Foaia poporului român încă doi ani după Unire, avînd ca redactori pe Leonard 
Paukerow şi pe Grigore Iorga din Şoşdea, un vechi colaborator al lui Birăuţiu.4

Revistele editate şi redactate de către Birăuţiu

Precum am văzut, Birăuţiu nu a fost numai un simplu tipograf. El a scos şi 
redactat mai multe reviste şi publicaţii. Dintre ele amintim publicaţia Poporul 
român. Aceasta a fost Foaie politică, socială şi economică. Apare de două-trei 
ori pe săptămînă la Budapesta (20 septembrie 1901 – august 1911) şi la Arad 
(august 1911 – septembrie 1914), sub redacţia responsabilă a lui Dimitrie Biră-
uţiu, care era şi proprietarul-editor.
 Din 1907, gazeta devine „organul poporal al Partidululi Naţional Român” 
avînd ca editor şi proprietar pe Aurel Vlad şi redactor responsabil pe V. Ma-
crea. Colaborează cu versuri, proză şi articole: Vasile Lucaciu, Octavian Goga, 
Ioan Agârbiceanu, Ioan Lupaş, Onisifor Ghibu, Ioan Suciu.
 Poporul român publică separat şi trei suplimente. În perioada cînd Dimitrie 
Birăuţiu este proprietar, apare Cucu (1 ian. 1905 - nov.1906) şi, cînd publicaţia 
devine oficiosul Partidului Naţional Român, apar suplimentele: Gura satului, 
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umoristic, redactat de Toda Piţigoi (inclus în paginaţia ziarului principal), Foaia 
ilustrată (14 dec. 1907 – 2 ian. 1910) şi Cucu (de la 19 mart. 1911).
 Gazeta a militat pentru menţinerea naţională a românilor din Transilvania 
şi Ungaria. Se publică materiale istorice şi literare. E foaie de răspîndire a cunoş-
tinţelor practice pentru ţărani, oferea sfaturi agricole în toate domeniile. În revistă  
textele folclorice ocupau un loc de seamă. 5
 
O altă publicaţie importantă care a apărut în tipografia lui Birăuţiu era Lupta, 
ziar al Partidului Naţional al românilor transilvăneni. Redacţia acesteia era în 
sediul tipografiei. Apare la Budapesta, zilnic (24 dec. 1906 – 1 dec. 1910). 
Dir.: Al. Vaida-Voevod (1907). Comitetul de redacţie: Ştefan Cicio Pop, Aurel 
Novac, Aurel Vlad. De la 7 ianuarie 1909, adaugă subtitlul Organ politic naţi-
onal.
 Ziarul este editat de către grupul parlamentarilor român din Budapesta în 
frunte cu Alexandru Vaida-Voievod. Au vrut să aibă un periodic care să popu-
larizeze linia politică adoptată. Conducerea spirituală a ziarului a aparţinut lui 
Vasile Lucaciu. Redacţia a  fost sprijinită şi de către Nicolae Iorga.
 Cotidianul susţine drepturile românilor de a folosi, în condiţiile aplicării 
legii Apponyi, limba maternă în şcoală. Informează cititorii în legătură cu eve-
nimentele politice şi sociale din România. În primul an de apariţie, colaborea-
ză cu versuri: Octavian Goga, Zaharia Bârsan; cu proză C. Sandu Aldea, D. 
N. Ciotori, N. Dunăreanu; cu articole: Nicolae Iorga, Ioan Slavici, Alexandru 
Ciura. În 1907, apar reportaje din România, referitoare la situaţia ţărănimii răs-
culate. Sînt reproduse articole din Neamul românesc literar, Luceafărul, Viaţa 
nouă. Se publică informaţii privind activitatea ASTREI. În 1910, partea literară 
şi politică este susţinută, aproape în fiecare număr, de Ioan Slavici.6

  
Foaia ilustrată. Revistă populară. Apare săptămînal la Budapesta (14 decembrie 
1907 – 9 inuie 1919). Redactori responsabili: George Pleioşanu, G. Bucurescu 
şi Dimitrie Birăuţiu.
 Foaia ilustrată se adresează sătenilor, cu scopul de a-i povăţui „în trebuin-
ţele şi necazurile” lor. La rubrica „De la fraţii din România”, sînt popularizate 
reformele lui Spiru C. Haret (înfiinţarea, de exemplu, pe lîngă fiecare şcoală, a 
unei bănci – „casă de păstrare” –, care „să stea în legătură cu băncile poporu-
lui”), precum şi iniţiativa lui N. Iorga de a organiza la Iaşi o bibliotecă gratuită 
pentru popor. Pentru a stimula gustul la literatură sînt republicate scrierile lui 
Ion Creangă, Şt. O. Iosif, Anton Pann, Iosif Vulcan, G. Coşbuc, Octavian Goga, 
Emil Isac, Aron Cotruş, I. Agârbiceanu, Al. Vlahuţă, Emil Gîrleanu, Mihai Emi-
nescu.
 Un spaţiu corespunzător acordă Foaia ilustrată poeziilor populare culese 
de învăţătorii de la sate. Sînt publicate fotografiile celor mai de seamă persona-
lităţi transilvănene.

7
 

Cucu. Foaie umoristică poporală. Apare la Budapesta, de la 1 ianuarie 1905, 
iniţial bilunar, apoi săptămînal (din 1908). Publicaţia este redactată, din 1905–
1906, de învăţătorul Nicu Stejerel [N. Ştefu], ajutat de Fagure (acesta, pînă 
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1910). În 1905–1906 şi din 1910 Cucu devine supliment independent la 
Poporul român (Budapesta, Arad, 1901–1914); iar din ianuarie 1911–1918, 
redactat de tipograful Dimitrie Birăuţiu, este supliment la Foaia poporului ro-
mân (Budapesta, ianuarie 1911 – 3 noiembrie 1918).

8  Ca supliment al Foii 
Poporului Român s-a raliat liniei acestuia pe tărîm politic şi a criticat scăderile 
general-umane.

Cele dintîi reviste satirice şi umoristice ale românilor din Transilvania şi Ungaria 
apar la începutul deceniului şapte al secolului al XIX-lea, la Budapesta, 
 În jurul publicaţiilor periodice româneşti, de la Pesta, inclusiv al celor satirice 
şi umoristice, se grupează intelectuali şi studenţi români, cu studii juridice, origi-
nari mai cu seamă din Banat şi Crişana, în frunte cu Iosif  Vulcan, Mircea V. Stă-
nescu, George Ardelean şi Iuliu Grozescu. Ei pun în discuţie unele probleme spe-
cifice ţinutului lor de baştină, dar şi altele mai generale, strîns legate de interesele 
comune ale românilor din Transilvania şi Ungaria. Aceste foi dezbat probleme 
sociale, politice şi culturale. Criza economică, moravurile sociale sau familiale, 
lipsa libertăţii democratice, demagogia vieţii politice, tendinţa de deznaţionali-
zare, frămîntările electorale, problemele culturii (şcoala, presa, literatura, limba) 
erau în centrul atenţiei. Nu lipseşte din paginele acestor foi nici critica la adresa 
bisericii româneşti de ambele rituri. Sînt stigmatizaţi fără cruţare poloticienii de-
magogi.
       Spre Banat şi Crişana ne îndrumă şi unele elemente de localizare, lista abo-
naţilor şi adresele corespondenţilor. Presa umoristică recurge, în lupta pe care o 
duce, la cele mai variate mijloace, între care ilustraţiile ocupă un loc important. 
Materialele sînt semnate cu pseudonime, anume alese, dar care aveau menirea, 
pe lîngă intenţiile satirice, şi de a tăinui numele autorilor. Altfel stăpînirea le-ar fi 
intentat procese de presă.9 
 Cucu foaia satirică şi umoristică redactată de Birăuţiu a „umblat” şi la Giula. 
Despre această „vizită” putem citi mai jos:

Cucu la Giula

Praznic mare-avea să fie
La Giula, ca să se ştie
Că Cucu pe cît trăieşte
Cîntă, bea şi veseleşte,
Joacă-n horă şi glumeşte,
Cu mine nu se sfădeşte.
Aşa-i firea Cucului
Aşa-i şi-a a Românului
Doi români de să’ntălnesc
Beau, cîntă, să veselesc,-
Dar numai în limba lor
Nu şi pe-a cioroilor.
Ce-aţi zice voi să vedeţi
Un vultur între vrăbeţi?
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Sau un cal între viţei,
Ori taurul între miei?
Curca umblînd cu purcei
Şi scroafa cu mici căţei?
Românul împintenat,
Şi cocoşul încălţat?...
Turcul fluierînd nemţeşte
Şi Englezul ţigăneşte...
Cucul cîntă, mierla zice,
Nu te teme măi voinice:
Cîntă numai ’n graiul tău
Cum ţi-la dat Dumnezeu
Şi nu te teme de rău! –
Vedeţi, Cucu nu-şi mai schimbă
Graiul său, pe altă limbă,
Măcar pe el îl cloceşte
Şi dracu, dacă-l găseşte
’N cuib; şi-l hrăneşte pînă-l creşte.
După ce sa’n aripat
Şi e vrednic de zburat,
Căntă „Cucu”! şi să duce
Făcîndu-şi de dracu cruce.
Dracu apoi mînios
Dă dealurile pe dos
Şi cu cîte cioare negre
Caută cucul, ce să perde
În frunzişul fagului
Din dumbrava codrului.
Şi tot cîntă fără frică
Cînd e lumea mai voinică!
Cioare, uli, nu ne iubesc
Ci mereu ne duşmănesc
C’avem un grai îngeresc,
Cucul nu se năcăjeşte,
Nici la Giula, ci horeşte,
Cînd vede uliul zburînd
Şi a pagubă cobind.
Hîş! Uliule la pustie
Frunza verde-i dată mie;
Eu în ea m’adăpostesc
Şi tot cu ea mă’nvălesc.
Tu poţi cobi cîtu-ţi place,
Doinei mele n’ai cei face:
Că ce-o lăsat Dumnezeu
Nu-i schimba tu, fătul meu,
Nici să fi cap de zmeu.
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Tu eşti viţă răpitoare,
Eu pasăre cîntătoare;
Tu trăieşti din ce-i lua,
Eu din ce Domnul mi-a da.
Vruşi asară să mă prinzi,
Şi’n noapte să mă ucizi?
Vino, ziua, frăţioare
Să ne vadă mîndrul soare
Şi lumea cea privitoare!
Una să ştiţi măi cioroi
Că cei ce-s noaptea eroi;
Ziua fug plini de nevoi!
Noi cîntavom în vecie,
Voi?  Şti-vă truda, să vă fie:

                               Cucu!10

Condeieri bănăţeni în publicaţiile lui Birăuţiu

S-a constatat încă de pe atunci un lucru – mărturisit mai tîrziu de o foaie arde-
leană, că cel mai mare contigent de cititori ai presei populare l-au dat ţăranii 
bănăţeni, în raport cu numărul lor. Dar dintre toate, cea mai răspîndită gazetă 
în Banat dintre anii 1900-1910 a fost Poporul român al lui Dimitrie Birăuţiu, 
din Budapesta. Prin felul cum şi-a întocmit Birăuţiu foaia, avînd mai tîrziu su-
plimentele Foaia ilustrată şi cea umoristică Cucu a cîştigat cei mai mulţi cititori 
dintre plugarii bănăţeni. Poporul român de la Budapesta, a fost mai ales în pri-
ma sa perioadă şi un organ de luptă românească, cum o să se vadă mai jos. De 
altă parte, Dimitrie Birăuţiu mai are un merit în istoria presei noastre poporale: 
a încurajat scrisul ţărănimii, pe care l-a publicat în largă măsură în coloanele 
foilor sale: poezii, snoave, poveşti în suplimentele Cucu şi Foaia ilustrată, pre-
cum şi articole în Poporul român.11

În paginile Poporului român întîlnim articolul de fond, sfaturi agricole pentru 
ţărani, pagina culturală, precum şi informaţii politice, economice, culturale din 
ţară şi de peste hotare.
 Punctele programatice a gazetei erau: luminarea şi deşteptarea, prin edu-
caţie culturală, naţională, etc. a populaţiei satelor; adunarea şi publicarea poe-
ziilor şi poveştilor populare, a colindelor,etc.; apărarea legilor strămoşeşti, prin 
educaţia religioasă-morală, combaterea sectelor religioase, etc.; însănătoşirea 
moravurilor decăzute în urma războiului.
 Poporul român are meritul de a fi adunat laolaltă condeiele ţărăneşti.Plugarii 
condeieri sînt cei mai activi propagatori culturali la ţară, răspîndind prin contac-
tul lor personal cu ceilalţi săteni, gazete, cărţi, îndemnuri în lumea satelor.
 Ţăranul condeier, era un om luminat, el citea ziare, la care cel mai adesea 
avea abonament, cumpăra cărţi, în multe cazuri înjghebîndu-şi o bibliotecă so-
lidă, mergea la teatru, nu lipsea niciodată de la evenimentele majore, culturale 
sau politice ale satului. 
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 Mulţi condeieri bănăţeni au publicat în revistele redactate şi editate de 
către Dimitrie Birăuţiu. Literatura dialectală bănăţeană nu este o literatură de 
piscuri. Ea vizează scopuri modeste: să aducă în contextul românesc ceva de 
acasă, ceva „bănăţean” specific. Culegătorii se străduiesc să transcrie particula-
rităţile locale de limbă din nevoia de autenticitate.
      Privirile unor centre bănăţene, se îndreptau spre Lugoj, care avea o tradiţie 
culturală iar personalităţile sale constituiau „fala” Banatului. Dialectul folosit 
aici, serveşte mai puţin limba literară dar popularizează o pronunţie pitoreas-
că, plină de farmec.
      Folcloristica bănăţeană propriu-zisă, constituită printr-un proces complex, 
este direct determinată de contribuţia unor cărturari mai întâi prin adaptare, cu 
ajutorul literaturii orale, a unor scrieri străine, apoi prin culegere şi publicare a 
creaţiilor folclorice.
 Obiceiul plugarilor ca la anumite ocazii să aibă loc manifestări folclorice, a 
creat climatul propice pentru muzică, cîntări, dansuri.
      Un cîntec bătrânesc începea aşa:

                         „Mîndră ţară e Banatul
                           Că la noi cîntă tot natul 
                         Fie vreme rea sau bună
                            Noi cîntăm doina străbună”.12

            
Creaţiile populare au preocupat pe intelectualii satelor în perioada în care in-
teresul pentru folclor încă nu căpătase caracterul manifest. George Gîrda13 este 
alături de Victor Vlad Delamarina, cel mai popular scriitor din Banat. După ter-
minarea studiilor secundare face serviciul militar ca voluntar şi se înscrie apoi la 
Facultatea de Drept din Budapesta. Aici apărea de doi ani gazeta românească, 
Poporul român, condusă de Birăuţiu, care publica cu precădere anecdote în 
dialect, folclor bănăţean. George Gîrda debutează la Poporul român cu versuri 
culese „de la miliţie”. Iată două exemple din versurile culese:

     „Tunie dracu-n voi neveste,
    Gură ca la voi nu este.
    Dar mai este gură dulce,
    Numai eu nu mă pot duce.”

Sau:

    „Tot am zis că m-oi jura
    Că de iubit m-oi lăsa.
    Nici nu zic, nici nu mă jor,
    Nici nu mă las pînă mor.
    Nici nu-i vorba de jurate,
    Nici nu mă las pîn!n la moarte.
    Dracu s-o putea lăsa,
    Că m-am învăţat cu ea.”
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Preocupările folclorice ale autorului se rezumă la aceste şi încă cîteva versuri 
de aceeaşi factură.
 Majoritatea versurilor lui George Gîrda sînt scrise la Budapesta în timpul 
studenţiei. Aici G. Gîrda va găsi un mediu prielnic firii sale comunicative la 
Societatea studenţească „Petru Maior”. Cronicile trimise Drapelului din Bu-
dapesta dovedesc un viu interes pentru Societatea „Petru Maior”, de aceea nu 
este de mirare că în anul 1903 este ales vicepreşedinte al societăţii. Comitetul 
se compunea din Sebastian Stanca preşedinte, George Gîrda, vicepreşedinte, 
Const. Nedelcu, secretar; Horia Petra-Petrescu şi Alexandru Bojincă, notari; Mi-
hai Şerban, casier. Majoritatea colegilor din acest comitet au manifestat tot 
timpul vieţii un interes susţinut faţă de problemele culturale, Horia Petra-Pe-
trescu, Sebastian Stanca şi Const. Nedelcu, fiind publicişti cunoscuţi în Ardeal 
şi Banat. G. Gîrda în 1905 ajunge la Făget, este „candidat de avocat”. Atenţia 
lui se îndreaptă spre viaţa socială, cîntăreşte toate evenimentele locale şi trimi-
te cronici  Poporului român despre aceste evenimente.14

 În anul 1908 face o călătorie la Budapesta pentru a-şi tipări volumul de ver-
suri Bănatu-i fruncea. Volumul apare în editura ziarului Poporul român, cu un 
cuvînt introductiv al profesorului de dialectologie Iosif Popovici, de la Univer-
sitatea din Budapesta, catedra română, bănăţean şi el. Volumul cuprinde 28 
de poezii în grai bănăţean. Poeziile lui au un caracter mai pregnant bănăţean 
decît ale lui Victor Vlad Delamarina; ele redau vorbirea vie a ţăranilor din ju-
rul Făgetului şi mentalitatea „paorilor” faţă de modernizarea vieţii, fiind foarte 
populare în Banat.15

Poezia Că tăt Bănatu-i fruncea, care deschide această plachetă de versuri, fi-
indcă ea rezumă neviua de „superioritate” a bănăţeanului şi îi dă valoare de 
manifest. Doi ţărani, un ardelean şi un bănăţean, călătoresc cu „izîmbanu” 
(trenul – Cale Ferata din germ. Eisenbahn) şi încep să-şi laude fiecare provincia 
lui.

    La tîrg mergînd pă izîmban,
    Colo p-a tria glasă, 
    Givănie Stan cu Iorgovan
    În limba lor d-acasă

 Stan, ardeleanul, se laudă cu mitropolia, cu catedrala, cu gazetele, cu oa-
meneii învăţaţi ai Ardealului.

    „Hei” Multe-avem noi în Ardeal!
    Grăiesce Stan cu fală,
    Bănatul vost dîn mal în mal
    E o nimică goală!

    Metropolit! Voi nu aveţi,
    Căci e la noi acasă;
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    Iar catedrala să o vedzi,
    Ce mare-i şi frumoasă!

    Avem şi oameni cultivaţi,
    Gazete cu renume,
    Avem profesori, advocaţi,
    Cum nu mai sînt pră lume.”

 Iorgovan, bănăţeanul, trece în ofesinvă:

„– Nu cie-nfoia aşa pogan,
Ca un tutcan din coadă,
– Răspungie-atunşia Iorgovan –
– Că vor ţi-i pria şoadă!”

Mietroplit! Binie c-aveţi!
Dă ăsta nu nie doarie,
Dar pă vlăgica nost să-l viedz,
Că-i sfînt ca mîndru soarie!

Cu cătiedrala dă la voi
Tu stai să-ţ ieş dîn firie!
Ieu nu mă laud, dar hai la noi
Să viedz tu mănăstirie!

Ş-audz la oameni învăţaţ
Cum nu mă iest pă lumie!...
Voi numa-n bobot îi lăudaţ,
Dă şie nu-i spuni pă numie?

Precum vedem şi Iorgovan arată superioritatea Banatului: catedrala Banatului 
e o adevărată mănăstire. Banatul are un „vlăgică” sfînt ca „mîndrul soarie”, iar 
oamenii săi învăţaţi n-au pereche în „lumie”. Cînd ajunge să enumere celebri-
tăţile locale, Iorgovan e cuprins de o beţie admirativă, ce dă un deosebit avînt 
supralicitării sale:

Mocioni! Măă!Rumân bogat!...
Îl şcie, mă tăt natu!
Îl şciu copiii dî la sat,
Ş-îl şcie şî-mpăratu!...

Iar Bredişian îi arvocat
Din viţă păorească,
În floarea noastră dîn Bănat,
Christos să ni-l trăiască!
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Şi tăt în creşciet să şăgoeţ
Pîn v-o duria crielu, (creierul,n.n.)
Voi nişiodată n-o s-aveţ
Ţăitung ca Dărăbielu!

Cu mulcie vă născăcoriţ,
Dar una să o şcii tu,
Că nişi cînd n-o să-nfăptuiţ
Un cor ca a lu Vidu!

Enumerarea personalităţilor bănăţene pe acest ton laudativ nu e lipsită de sem-
nificaţie. Dacă aici exagerarea are o notă de umor, în viaţa publică Banatul a 
manifestat întotdeauna un cult deosebit pentru valorile locale.  Iorgovan a lui 
Gîrda e categoric, îşi afirmă ostentativ superioritatea:

Şi dac-un viac ci-i lăuda,
Să şcii, că şi atunşia,
Ca şi acu ţ-oi arăta
Că tăt Bănatu-i fruncea!

Acest final al unei poezii umoristice va fi acceptat de toţi fără contraargument. 
Formula „Bănatu-i fruncea” e răspîndită pretutindeni, şi totuşi, foarte puţini 
s-au străduit să afle de ce şi dacă într-adevăr „Bănatu-i fruncea”. În orice caz, 
la capitolul literaturii dialectale de care ne ocupăm, formula e o realitate.16

 Gîrda îşi intuieşte devreme drumul: poezie în grai local. Era modelul cel 
mai apropiat atît de temperamentul său, cît şi de posibilităţile culturale. La Bu-
dapesta găseşte în cercul studenţilor români „Petru Maior” un mediu prielnic 
îndeletnicirilor literare. Aici se făcea osmoza sufletească între tinerii din diverse 
colţuri de ţară ale imperiului habsburgic, se citeau lucrări originale, se puneau 
la cale acţiuni, baluri, excursii. Stropul de voie bună pe care-l aducea Gîrda era 
binevenit.
 La reuniunile societăţii, citeşte, declamă. Revistele Poporul român şi Dra-
pelul îi face cunoscute producţiile acasă, la Lugoj, unde pe măsură ce versurile 
apar în gazetă sînt răspîndite, recitate la şezători şi baluri. La 25 de ani Gîrda 
e o personalitate în viaţa lugojană. Şi toată viaţa va beneficia de gloria unor 
versuri tinereşti, aşternute în grabă pentru o reuniune studenţească sau pentru 
Drapelul.17

Poeţii dialectali bănăţeni n-au voit să deschidă drumul unei literaturi separatis-
te, ci să aducă în literatura naţională o notă locală, specifică.
 În lietaratura naţională, scrisul dialectal a fost salutat de Titu Maiorescu: 
„Căci cultura artelor – motiva el – nu se pregăteşte după cum pare la prima 
vedere din sus în jos, ci de jos în sus, şi precum coroana înflorită la înălţimea 
copacului îşi are rădăcinile de hrană în pătura pămîntului, aşa arta cea mai 
dezvoltată îşi primeşte sucul trainiciei din viaţa populară în toată naivitatea ei 
inconştientă.”
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 Caracterul predominant al acestei literaturi e cel umoristic. Literatura în 
grai bănăţean aduce o notă poularizantă, moralizatoare, socială, o nunaţă de 
familiaritate şi o preocupare constantă de a inferioriza eroii în faţa invenţiunilor 
tehnice. E un umor senin.
 Care sînt perspectivele literaturii în grai bănăţean? În latura ei populari-
zatoare, perspectivele sînt mari. A ajutat crearea de teatre săteşti, de trupe 
ambulante sau de trupe de amatori. Graiul local va da aripi unor noi plugari 
condeieri.18

Culegeri folclorice  în foile şi calendarele lui Birăuţiu

Multe reviste româneşti din Transilvania şi Ungaria, printre care şi foile lui Bi-
răuţiu, se adresau locuitorilor din mediul sătesc, cu intenţia de a contribui la 
educaţia lor politică, culturală şi economică. O atenţie deosebită era acordată 
folclorului. Cunoscîndu-şi folclorul, românii îşi pot cunoaşte mai bine limba, 
datinile, obiceiurile, întreaga fizionomie spirituală. Literatura populară trebuie 
culeasă aşa cum circulă în popor, pentru a i se conserva originalitatea. Se tipă-
reau cîntece de cătănie, balade, doine, colinde, ghicitori, anecdote versificate, 
basme şi poveşti. Revistele se adresau în primul rînd, intelectualilor de la sate. 
Au cultivat şi întreţinut în rîndurile cititorilor interesul pentru folclor. Pentru 
conservarea folclorului literar se recomanda învăţătorilor şi preoţilor să culeagă 
poveştile, basmele, tradiţiile, legendele, proverbele şi poeziile populare, dîn-
du-se şi indicaţii.
 În satele noastre s-au abonat la cele mai importante reviste româneşti. 
Aceste apeluri pentru adunarea creaţiilor folclorice au fost citite şi de către 
preoţii şi învăţătorii noştri. La sfîrşitul secolului al XIX-lea în multe localităţi de 
ale noastre funcţionau societăţi culturale şi cercuri de lectură. În cadrul acesto-
ra se citea în comun presa românească.
 În multe localităţi au început să adune creaţiile folclorice. Aceste culegeri 
au fost publicate în revistele române apărute la Budapesta, Arad, Oradea, Ti-
mişoara, Lugoj, ş.a. Mai jos prezentăm poezii populare culese în  Giula de învă-
ţătorul Sabin Dragomir. Strofele şi culegerile de mai jos le-a publicat în Poporul 
român din anii 1903–1904 . 

Chiuituri din Giula, de cari strigă feciorii în joc  
   

Feciorul care nu strigă
Facă-i-se gura strîmbă.
C-a mea ştiu că nu s-a face,
Că eu strig cîte ştiu toate.
--------------------------------
Strigă, strigă, măi Ilioane,
Nu te uita la cocoane.
Că ţi-s-a-nstrîmba gura,
Şi te va urî mîndra
----------------------------
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Faceţi-mi un pic de loc,
Să v-arăt un frumos joc.
Faceţi-mi un pic de larg,
Să v-arăt cine mi drag.
   
M-a făcut mama subţire,
Să fiu drăguţ la copile.
M-a făcut mama înalt,
Să fiu la copile drag.
---------------------------  
   
Feciorul fără musteaţă,
El sărută cu dulceaţă.
Iar feciorul mustecios,
Cînd sărută, face pliosc.
----------------------------
   
Ce-i în lume locomos?
Banu şi uomu frumos.
Ce-i în lume cu plăcere?
Om frumos şi cu avere.
----------------------------
Frunză verde de săcară,
Unde-ai fost bădiţ-asară?
Frunză verde de susău,
La Ana-n pîrău rău.
-----------------------------
Ciudă-mi de omu prost,
Că mă-ntreabă: unde-am fost?
Nu vede, sară-i ochii,
C-aşa umblă tinerii
Pe vremea cărăturii.
----------------------------
   
Stau feciorii să se bată
Pentru-un săcueţ de fată.
Staţi feciori, nu vă bateţi.
Că mai vine-un săcuieţ
Şi-ţi juca după coteţ.
-----------------------------
   
Nevasta, care-i nevastă,
Slobodu-i să se iubiască
Şi cu unul şi cu altul,
Numai să n-o ştie satul.
Şi cu altul şi cu mine,
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Numai să n-o ştie nime.
----------------------------
   
Cîtu- i lumea pe sub soare,
Nu mi drag ca-n şezătoare,
Cînd se stinge lumina,
C-atuncia-i dulce gura.
Da nu-i dulce cum să fie,
Ca struguru cel din vie,
Da nu-i dulce cum se cere,
Ca faguru cel de miere.
-------------------------------
    
Femeia, care-i femeie,
Nialcoşă-i ca şi-o scînteie.
Umblă trasă ca o strună,
Poalele pe dînsa sună.
Poalele ei ca mătasa
Şi sînt albe ca şi neaua.
--------------------------------

Uiuiu
Bunu-i puiu,
Da-i mai bună găina
Gătită de vecina.
--------------------------

Du-mă Doamne şi mă pune,
Unde-i vinarsul de prune
Şi crăşmaru dus în lume.
Du-mă Doamne şi mă lasă,
Unde-i vinarsul pe masă
Şi crîjmăriţa frumoasă.
-------------------------------
   
Fata popi cea mai mare
Şede-n şură face-amnare.
Cea mai mică le cîrligă,
Şi le dă pă mămăligă.   
 

 
Alături de revistele poporale la ridicarea nivelului cultural al maselor, îndeosebi 
rurale un rol au jucat calendarele. Dincolo de materialul calendaristic, ele, de 
regulă, au conţinut şi texte literare şi cunoştinţe ştiinţifice. De asemenea au fost 
inserate sfaturi practice. Apariţia calendarelor continuă în capitala Ungariei de-a 
lungul secolului al XIX-lea.
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 După o lungă întrerupere, o mare răspîndire a obţinut Calendarul Poporului 
român, editat de redacţia gazetei respective, cît şi succesoarea ei (1903–1918).  
Are un profil enciclopedic. Conţine versuri şi proză, evocări istorice, comentarii 
politice, cronici ştiinţifice şi culturale, informaţii şi reportaje despre activitatea 
românilor din Ungaria şi, fapt important, despre viaţa politică, socială şi culturală 
din România. Pentru românii din Transilvania, calendarul a constituit un mijloc 
de cultivare a limbii şi de cunoaştere a valorilor culturale naţionale. Tot aceeaşi 
editură a pus în circulaţie şi un Calendar de buzunar (1917–1918).
Calendarul Foii ilustrate (1904–1914) şi Calendarul Cucului (1908–1910) au 
fost iniţiative ale foilor respective.19 

Despre jubileul unui deceniu de apariţie a Calendarului Poporului român ci-
tim: „La 3 octombrie 1911 s-au împlinit zece ani de la înfiinţarea ziarului şi ti-
pografiei »Poporul Român«. În cursul acestui deceniu ne-am străduit să servim 
interesele cetitorilor noştri după cele mai bune intenţiuni ale noastre, oferind 
întotdeauna o lectură interesantă şi variată asupra tuturor chestiunilor de în-
semnătate şi interes public. Cum că am reuşit să mulţumim exigenţele (dorin-
ţele) publicului nostru cititor, dovadă a fost pe de o parte numărul cel mare al 
abonaţilor, iar pe de alta manifestarea dragostei şi alipirei ce credincioşii noştri 
cititori şi în prima linie brava noastră ţărănime din Banat ni-a arătat vremea. 
Vom griji să ne facem demni de această încredere şi în deceniul al doilea, 
nizuindu-ne a face mai mult şi a fi mai folositori neamului, ca în cei zece ani 
trecuţi (…).
 Referitor la calendar ţinem să amintim că timp de 9 ani mereu am scos 
(editat) an de an bogatul Calendar al „Poporului Român”, care a fost primit în 
totdeauna cu mare interes şi dragoste din partea publicului românesc. Dovada 
despre aceasta este şi faptul că primul calendar a fost scos în 15.000, calenda-
rul din al doilea an 30 si apoi in 40.000 de exemplare. Calendar românesc în 
Ungaria nu mai apărea niciodată în atîtea exemplare. Ce priveşte redactarea 
lui, întotdeauna s-a avut în vedere un conţinut bogat şi variat. Calendarul nos-
tru este întocmit de dnii Dr. Sebastian Stanca şi Dimitrie Birăuţiu.
 Din prilejul jubileului de 10 ani al ziarului şi tipografiei, am scos un calen-
dar jubiliar care credem va mulţumi în măsură deplină pe cititorii noştri.(...)”20

Presa, ca şi cartea, îşi putea realiza funcţia cultural-naţională (inclusiv apărarea 
şi afirmarea limbii române) numai cu condiţia răspîndirii (circulaţiei) sale cît mai 
largi. Întreaga presă românească din Transilvania şi Ungaria era intens solicitată 
de categorii variate de cititori: intelectuali, meseriaşi şi mulţi ţărani. În afară de 
abonamente presa ajunge la cititori şi prin mijloacele de difuzare în masă: reu-
niunile de lectură, casinele şi bibliotecile publice. În cadrul acestor societăţi se 
puteau citi, consulta foile apărute. Au existat condiţii foarte prielnice pentru un 
contact direct, permanent şi de mare amploare cu presa românească. Acest con-
tact a fost profitabil pentru românii din Ungaria de azi, nu numai prin ideile puse 
în circulaţie, ci şi prin limba jurnalelor şi calendarelor respective.
 Societăţi de lectură şi casine au funcţionat în mai multe localităţi ale noas-
tre în secolele XIX–XX: Societatea de lectură (1872) – Cenadul-Unguresc; Reu-
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niunea de lectură (1885) – Otlaca; Societatea de lectură (1887) – oraşul-mare 
românesc Giula; Societatea de lectură (1889) – oraşul-mic românesc  Giula; 
Societatea de lectură mixtă (1892) – Chitighaz; Reuniunea de lectură „Concor-
dia” (1900) – Pocei; Casinoul de lectură (1903) – Jaca; Cercul de lectură (1903) 
– Apateu. 
 Aici în cadrul acestora se citeau revistele şi calendarele, printre altele şi 
acelea redactate şi editate de Dimitrie  Birăţiu din Budapesta. 21 

Un proiect de afacere literară a lui Birăuţiu şi I. L. Caragiale

Dimitrie Birăuţiu era prieten cu mulţi scriitori care s-au perindat prin tipogra-
fie. Le-a publicat cărţi, a întreţinut cu ei corespondenţă şi le-a dat concursul 
în toate problemele legate de preocupările sale. Aş vrea să remarc că Dimitrie 
Birăuţiu era prieten şi cu Ion Luca Caragiale, cu care discutase şi un proiect de 
a scoate împreună la Budapesta o revistă literară română cu titlul Momente 
libere. 
 La moartea lui Caragiale, în 1912, Birăuţiu a publicat, în amintirea marelui 
dramaturg român, scrisori şi date inedite despre planul lor din 1910 relativ la 
aceasta publicaţie de literatură destinată românilor din fosta monarhie.
 Deşi nu s-a realizat, proiectul prezintă un deosebit interes pentru istoria 
literară şi în special pentru completarea informaţiilor biografice despre Caragi-
ale.
 După cum am văzut din manuscrisul lui Caragiale, coperta revistei urma să 
aibă următoarea redactare:
 „Momente libere, publicaţie literară. Apare din două-n două duminici. 
Pentru tot ce priveşte redcaţia răspunde I. L. Caragiale. Budapesta, tipografia 
D. Birăuţiu, VII. István út 11.” 
 De multe ori cînd trecea Caragiale prin Budapesta, în drum spre Bucureşti 
sau înapoindu-se la Berlin, făcea un scurt popas în capitala Ungariei, ca să-l 
viziteze pe Dimitrie Birăuţiu, la tipografia căruia se întîlneau întotdeauna lite-
raţii români de dincolo şi de dincoace de Carpaţi. Cu prilejul acestor întîlniri, 
Caragiale a discutat posibilităţile publicării unei reviste, pe care s-o editeze 
Birăuţiu.22

  Din articlolul  lui Leonard Paukerow, colegul lui Birăuţiu, aflăm că editorul 
din Budapesta,  i-a comunicat  la Berlin propunerile concrete, iar Caragiale i-a 
răspuns prin următoarea scrisoare trimisă în ziua de joi 13/26 ianuarie 1911: 

Stimate Domnule Birăuţiu!
Mă grăbesc a-ţi răspunde, că în principiu, suntem de acord, însă asupra multor 
puncte din programul propus de d-ta, sunt de deosebită părere, deci, neputîn-
du-se, cum ţi-am spus, lămuri toate amănuntele prin corespondenţă, voi veni 
la Budapesta, să ne înţelegem prin viu grai. La desbaterea noastră, doresc să 
asiste şi amicii Liviu şi Paukerow.
Astfel dar, te rog, potriveşte d-ta aşa ca, marţia viitoare, 31 ian. de la 10 jum. 
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a.m. pînă la 1 d.a. şi de la 3 jum. pînă la 6 jum. d. a. să putem avea loc în biro-
ul d-tale pentru desbatere îndelete. Eu sosesc marţi dimineaţă la Westbanhof, 
unde n-ar fi rău să mă aştepte cineva din partea d-tale. (Mă voiu coborî din 
vagonul de dormit.) Rămîn în Budapesta pînă a doua zi miercuri seara, cînd 
la 11 jum. pornesc cu trenul express spre Bucureşti, unde trebuie să mă aflu 
neapărat joi seara. Dacă e vreo piedică la acest plan al meu, în privinţa întîlnirii 
noastre, te rog, telegrafiază-mi îndată, ca să ştiu să viu la întoarcerea din ţară.
Joi, 13/26 Ianuarie 1911.                                 

Cu toată stima rămîn al d-tale prieten                                                 
Caragiale

Maiestrul a primit răspunsul că oricînd, îi stăm cu toţii, cu drag la dispoziţie.
Tot prin ianuarie 1911 venise la Budapesta şi eminentul critic Dobro-
geanu-Gherea, să-şi caute de sănătate la băile Lukács. I-am comunicat atunci 
proiectul maiestrului Caragiale, de a scoate o revistă literară. A fost aceasta o 
mare surpriză pentru Gherea.
 – Ce bine ar fi – observă dînsul, dacă proectul acesta s-ar realiza. Pentru 
Caragiale ar însemna o salvare din atîtea încurcături şi necazuri, iar pentru li-
teratura noastră un mare cîştig, căci multe perle încă ne-ar putea da Caragiale. 
Tare mi-e teamă însă, că nu se va alege nimic din proiectul acesta, căci pe 
Caragiale îl cunosc eu: Multe îşi propune să facă, - dar repede să răsgîndeşte.
 Şi a avut dreptate maiestrul criticei româneşti Dobrogeanu-Gherea. Pro-
iectul a rămas proiect. Caragiale a venit la Budapesta, în ziua indicată: 31 
ianuarie. Întîlnindu-se însă cu fruntaşii politicei româneşti, şi aflînd de adînca 
desbinare ce se produsese atunci prin dizidenţa „tribunistă”, de duşmănii mă-
runte şi mari, – şi-a dat seama că nu e momentul oportun să scoată o revistă ro-
mânească la Budapesta. Şi de aceia ne-a comunicat, că „deocamdată” renunţă 
la acest proiect.
 Astfel din revista „Momente Libere” nu s-a ales nimic. Am crezut totuşi 
nimerit să comunic marelui public o frumoasă intenţiune a regretatutului ma-
iestru. Căci şi proiectele sale nerealizate erau interesante.”23

Badea Cîrţan şi redacţia Foii poporului român

Badea Cîrţan24, vestitul cioban călător, cel ce umbla prin lume ca să caute 
izvoarele fiinţei naţionale, a trecut de foarte multe ori prin Budapesta şi pe 
la redacţia şi tipografia lui Dimitrie Birăuţiu. Cu un prilej, aflîndu-se acolo şi 
vazîndu-i adunaţi pe cîţiva dintre militanţii şi liderii români, acesta le trăsneşte 
una buna: „Iacă şi dumneavoastră aici: Todică, Birăuţiu, Bănuţiu, în loc să fiţi: 
Todea, Birău, Ban. Tot mici, tot mici, n-avem un om mare, să facă minuni”. 
Badea Cîrţan avea umor şi era totdeauna bine venit la redacţie. 
 Despre acest lucru ne mărturiseşte Sebastian Stanca: „Venea des la Pesta şi 
totdeauna ne cerceta redacţia. Ne obişnuisem să-l vedem tot la 2-3 luni odată 
în mijlocul nostru şi dacă întîrzia parcă ne lipsea.
 Vorbea cu o predilecţie vădită în pilde. Figurile romane Cesar, Scipio, Tra-
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ian, August erau pentru badea Cîrţan adevărate ideale. De aceştia se încălzea 
ochii împăianjeniţi de straşina genelor, lungi şi cenuşii scînteia o lumină mai 
vie şi obrajii i se rumeniau. Venea în redacţie cu o deosebită sfială. Pentru el 
redacţia era biserica culturii, de care se cuvine să te apropii cu cel mai devotat 
simţ şi respect. Cu căciula în mînă, scoasă încă de pe scări, deschidea încet uşa 
şi se furişa în odae oprindu-se brusc lîngă prag. „Trăiască dl Stanca, trăiască dl 
Bănuţ, trăiască dl Birăuţiu să se facă birău în ogorul neamului.”
 Asta era salutul lui obişnuit. Noi ne ridicam zgomotoşi de la mese şi îl luam 
între noi îmbulzîndu-l cu fel de fel de întrebări.(…)”25

 El ducea multe reviste şi cărţi pentru răspîndire primite de la Birăuţiu. Dar 
şi aducea pentru publicare manuscrie, culegeri de folclor, snoave din cele mai 
îndepărtate zone. 

Badea Cîrţan a ajuns prima dată în capitala Ungariei în timpul procesului me-
morandiştilor. „În dimineaţa zilei de 6 mai 1894, cu o zi înainte de începerea 
procesului (memorandiştilor) pornea din Sibiu spre Cluj şi George Cîrţan. Se 
afla într-un tren înţesat de oameni. printre ei – un grup de memorandişti gru-
paţi în jurul fruntaşului politic Ion Raţiu. Urale şi marşul „Deşteaptă-te române” 
se auzeau pe tot traseul”.26 
     „Cînd condamnaţii au ieşit din sală călcînd pe flori, George Cîrţan simţea şi 
vedea cum aceşti oameni făureau, practic, istoria. El era unul din cei mulţi care 
ovaţionau, care aruncau cu flori, dar, în acelaşi timp, era unul din cei puţini 
care ajungeau să stea de vorbă de aproape cu aceşti oameni aleşi. Cei con-
damnaţi au fost apoi conduşi cu alai la închisorile din Seghedin şi Vaţ. Printre 
cei care i-a urmat a fost şi Cîrţan”. 
     „La Seghedin, lui Cîrţan de abia i se îngădui să-i vadă, pe domnii noştri prin 
grilajul care împrejmuia închisoarea. Apoi plecă să-i vadă pe cei de la Vaţ”. 
Aşa ca, atunci cînd, Memorandiştii din Cluj sunt întemniţaţi, el spune:

„Eu, cioban George Cîrţan.
Nici n-oi bea, nici n-oi mînca
Pîn-de Seghedin n-oi da,
De iubiţii osîndiţi
Ce-s în temniţe zvîrliţi.”

Face drumuri la Vaţ unde este închis Ion Slavici şi la Seghedin unde erau închişi 
cîţiva dintre memorandişti şi se plînge: 

„La grădina-n Seghedin 
Plîng florile de iasomin 
De răsună uliţa 
Şi tremură temniţa.
De la Seghedin la Vaţ 
Numai drumuri de la fraţi
Numai lacrimi, jale, dor
Pe feţele tuturor”

„Datorită deselor lui apariţii, directorul închisorii din Vaţ, l-a bănuit că ar fi 
spion; în consecinţă, nu i s-a mai permis accesul în incinta penitenciarului. În 
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această situaţie reacţia lui Cîrţan a fost pe cît de neaşteptată pe atît de impre-
sionantă... Ca să arate totuşi că n-a uitat pe martirii neamului, s-a aşezat liniştit 
la poarta de intrare şi scoţînd fluierul din şerpar a început să doinească de jale, 
timp îndelungat, spre surprinderea trecătorilor unguri din afară şi spre mul-
ţumirea celor întemniţaţi, ieşiţi în curte, şi asupra cărora acest semn de viaţă, 
transmis peste ziduri, produsese o profundă impresie”.27 

În loc de concluzii

Peste ani, Sebastian Stanca îşi rememorează activitatea de ziarist şi publicist la 
gazetele de la Budapesta Poporul român, Luceafărul, Lupta, apreciind aportul 
lor la problematica vieţii naţionale româneşti, scria: „Şi astăzi trebuie să recu-
noaştem că gazetele de la Budapesta au adus în deceniul de dinaintea primului 
război mondial servicii deosebit de preţioase problemelor de viaţă naţională a 
poporului român, contribuind în măsură covîrşitoare la cristalizarea şi fortifica-
rea principiilor idealului naţional care se înfiripa tot mai stăruitor în sufletul po-
porului român. Şi acesta este un fapt pe care cronica vremii nu-l poate tăgădui 
„instituţiei” româneşti din capitala Ungariei.” 

În ceeea ce priveşte activitatea lui Dimitrie Birăuţiu trebuie subliniat faptul 
că nu s-a desfăşurat numai în presă şi în tipografie. Ideile lui l-au apropiat de 
socialişti, iar cînd Partidul Naţional Român a stabilit o tactică de luptă similară 
pentru cucerirea dreptului la vot universal cu social-democraţii, s-a urcat pe 
tribunele adunărilor populare, ţinînd discursuri de mare efect.
 Birăuţiu a avut o activitate rodnică şi în viaţa cultural-naţională din rîndul 
comunităţii româneşti din Budapesta. Era prezent la orice manifestare impor-
tantă, a activat pentru înfiinţarea corului bisericesc al Capelei româneşti din str. 
Holló. În 1902 la iniţiativa lui s-a constituit Reuniunea meseriaşilor români din 
Budapesta, care avea un cor bărbătesc şi o activitate culturală foarte bogată. A 
ajutorat activităţile şi instituţiile studenţilor români din capitala ungară. Foarte 
mulţi dintre ei treceau pe la el şi primeau ajutor. Dintre studenţi mulţi erau 
colaboratori la revistele sale.
 S-ar mai putea spune multe despre activitatea rodnică a lui Birăuţiu pe di-
versele tărîmuri. Mă voi rezuma însă numai la partea de publicaţii realizate în 
tipografia sa. În afară de ziarele, revistele şi calendarele scoase de el, Dimitrie 
Birăuţiu a mai tipărit revista Luceafărul, în excelente condiţii grafice, apoi ziarul 
Lupta, organul Partidului Naţional Român, precum şi trei gazete ungureşti de 
orientare social-democrată sau socialistă, cum erau Szabad Szó şi Független 
Magyarország, pe care tipografiile maghiare nu aveau îndrăzneala să le impri-
me în regimul monarhiei habsburgice.
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1919, 1922 şi 1927, deputat şi secretar al Camerei. A publicat, incepînd din 
1902, o serie de articole, cronici, culegeri de folclor şi poezii în grai bănăţean 
în ziarul Drapelul (Lugoj), Poporul romîn (Budapesta), Convorbiri literare (Bucu-
reşti), Timişana (Lugoj), Banatul (Timişoara), Semenicul (Lugoj) şi în Calendarul 
Poporului Român (Budapesta). Primul volum i-a apărut în 1908 la Budapesta, 

14. Gabriel Ţepelea, Plugarii condeieri din Banat. Literatura în grai bănăţean. Ediţie 
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„Almanahul presei române”, Cluj, 1926, p. 130–132.
24. Badea Cîrţan (1849–1911), acest cioban simplu a rămas în istoria românilor ca 

un luptător  pentru unirea românilor din Transilvania cu cei din Vechiul Regat, 
toată viaţa sa dedicînd-o acestui scop.

   Într-o vreme în care românii din Transilvania aparţineau Imperiului Aus-
tro-Ungar şi nu se bucurau de drepturi, Badea Cîrţan a folosit cea mai eficientă 
armă: cartea. Badea Cîrţan, care a îndrăgit cu patimă cartea, cartea românească 
şi cartea de istorie, a trecut timp de 30 de ani de mai multe ori munţii, din po-
runca inimii, aducînd din Vechiul Regat în Transilvania, în traistă, sute de cărţi 



377

româneşti. Ajuns de mai multe ori la Bucureşti, el a cunoscut mai mulţi oameni 
de cultură, de la care a învăţat istoria românilor şi mai ales ideea romanitoţii 
poporului român. Dorind să vadă cu proprii săi ochi momentele care erau măr-
turii ale istoriei poporului român, Badea Cîrţan s-a hotărît să plece pe jos la 
Roma. Ajuns acolo, Badea Cîrţan s-a dus mai întîi la Columna lui Traian. „Cum 
era singur şi a nimănui, cum se făcuse seară, s-a aşezat pe trotuar şi s-a culcat la 
picioarele Columnei. A doua zi dimineaţa, trecătorii, poliţiştii, ziariştii, au avut 
o revelaţie: un ţăran din Corjaţi, un dac la picioarele Columnei lui Traian. Presa 
din Roma a scris în ziua următoare: „Un dac a coborât de pe Columnă: cu plete, 
cu cămaşă şi cuşmă, cu iţari şi cu opinci”. I s-a publicat fotografia, i s-au luat in-
terviuri.” Badea Cîrţan a făcut senzaţie la Roma, a fost invitat la mediile politice, 
culturale, jurnalistice din Italia, fiind primit cu simpatie şi prietenie.

   De-a lungul vieţii sale a călătorit prin Ungaria, Austria, Italia, Elveţia, Egipt, 
Germania, Ierusalim şi în atîtea locuri prin ţară. Dacă alţi călători celebri şi-au 
dedicat viaţa expediţiilor din dorinţa de a descoperi noi teritorii, ori pentru a 
se îmbogăţi, Badea Cîrţan a călătorit pentru a vedea cu ochii săi strămoşii po-
porului român şi din dragoste pentru istoria lor. Badea Cîrţan a fost cunoscut, 
îndrăgit, preţuit de bărbaţii politici, de oamenii de cultură, de mediile patriotice 
din Vechiul Regat.

   În anul 1911, la 62 de ani, Badea Cîrţan s-a stins din viaţă, fără a mai apuca 
să vadă ziua întregirii tuturor românilor. A fost înmormîntat în cimitirul de la Si-
naia, pe mormîntul său fiind trecute următoarele versuri: „Badea Cîrţan doarme 
aici visînd întregirea neamului său”.

25. Sebastian Stanca, Cîrţan şi Redacţia noastră, In: Calendarul Poporului Român”, 
Budapesta, p. 76–77.

26. Ion Dianu, Pe urmele lui Badea Cîrţan, Bucureşti, 1979, p. 116.
27. Ibidem., p. 118–120.

(In: Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor,  nr. 31, Red. Emilia Martin, Giula, 
2010, p. 3-25.)
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INFLUENŢA FOLCLORULUI ASUPRA LITERATURII ROMÂNEŞTI 
DIN UNGARIA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

Civilizaţia noastră a fost permanent întru o tradiţie, spune Constantin Noica, 
acest factor activ fiind mai slab pronunţat la alte popoare. „Pe baza acestei 
tradiţii, poporul român are o mai largă întîlnire decît alţii cu valorile spiritului; 
căci prin ea însăşi tradiţia înseamnă păstrarea întru spirit a ceea ce a fost bun 
în trecut. Dar o asemenea potrivită aşezare întru cele ale spiritului ar fi putut să 
se traducă mai mult printr-o închidere, oricît de strălucită ar fi fost ea, anume 
într-o cultură folclorică – şi atît. Noi însă am avut veacul al XVII-lea, cel al mari-
lor personalităţi, iar a doua jumătate a veacului al XIX-lea a putut de asemenea 
da mari personalităţi culturale; şi de altfel, natura acestei culturi folclorice, ca 
şi felul întîlnirii noastre cu valorile, nu se ridică împotriva noutăţilor veacului, 
ci se împletesc în chip neaşteptat cu ele” (C. Noica, Sentimentul românesc al 
fiinţei, Bucureşti, 1966, p. 9).

Fiecare popor îşi exprimă personalitatea mai ales prin intermediul culturii. În 
structura culturii naţionale un important rol îl ocupă bunurile materiale şi valo-
rile spirituale care s-au transmis de la o generaţie la alta. Printre valorile spiritu-
ale ale poporului român create în zbuciumata sa istorie putem situa şi creaţiile 
folclorice, obiceiurile şi ritualurile sale.

Secolul al XIX-lea este şi la români secolul interesului viu pentru producţii-
le artistice populare, secolul „descoperirii” folclorului. Astfel, generaţia de la 
1848, sub un puternic avînt romantic resimţit în întreaga Europă, interpreta 
manifestările spirituale ale poporului şi mai cu seamă literatura populară din-
tr-un unghi de vedere corespunzător epocii. Nicolae Bălcescu, I. Heliade Ră-
dulescu, Costache Negruzi, Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo, Titu Maiorescu, 
Alexandru Odobescu, Vasile Alecsandri şi alţii şi-au exprimat ataşamentul lor 
pentru folclor, remarcîndu-i rînd pe rînd caracter de izvor istoric, autenticitate, 
importanţă documentară, mijlocitor de reforme sociale, oglindă a realităţii so-
ciale şi morale, sinteză artistică a manifestărilor spirituale ale poporului, izvor 
al literaturii culte.
 De aceleaşi ideal se călăuzeau şi revistele româneşti din Transilvania şi Un-
garia. În Transilvania şi Banat interesul pentru creaţia populară s-a născut chiar 
în cercurile Şcolii Ardelene, cultivat de Petru Maior, Damaschin Bojincă, Ion 
Budai-Deleanu, Constantin Diaconovici Loga, Eftimie Murgu şi alţii.

Literatura populară ocupă un loc de frunte timp îndelungat în presa româneas-
că din Transilvania şi Ungaria. Pe meleagurile noastre au fost mai mult cunos-
cute şi răspîndite revistele redactate de către Iosif Vulcan Familia şi suplimentul 
pentru sate, Şezătoarea, apărute la Pesta apoi la Oradea. Acestea au îmbrăţişat 
ideea de popularizare şi valorificare a creaţiilor folclorice. De la început şi mai 
ales pînă prin 1880, Familia publică un bogat material folcloric din Ardeal şi din 
toate părţile populate de români. Fiind un remarcabil organizator, Vulcan re-
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uşeşte să adune în jurul revistelor sale un mare număr de folclorişti, ca Grigore 
Silaşi, Atanasie M. Marienescu, S. Fl. Marian, Scipione Bădescu, Miron Pompiliu, 
Ion Pop-Reteganul şi alţii, care publică, pe lîngă creaţii populare, studii şi arti-
cole despre însemnătatea folclorului.
 Sub raportul interesului pentru folclor, Vulcan a avut predecesori în Tran-
silvania pe Timotei Cipariu şi pe nestorul presei româneşti ardelene, George 
Bariţiu. Acestora le revine primatul preocupărilor pentru literatura populară 
în Transilvania, cerînd  a se culege cîntecele şi poeziile populare. „Culegeţi 
cîntecele – se adresa Bariţiu folcloriştilor –, neschimbate, neatinse, aşa cum se 
află în gura poporului în munţi, în văi, la şesuri. În cîntecele, în povestirile, în 
jocurile, obiceiurile şi ţeremoniile unei naţii se află mai cu deosebire trăsăturile 
adevăratului caracter. Din cîntecele secerătoarelor, ale maicilor ce îşi leagănă 
pruncii şi din strigăturile pe care le auzi la jocurile româneşti, s-ar putea culege 
tomuri întregi.”  În raporturi de strînsă prietenie cu el, Timotei Cipariu, animat 
de acelaşi gînd, încurajează şi el culegerea de folclor literar.
 În climatul favorabil investigaţiilor în domeniul artei populare mai intervin 
şi alte elemente. Capitala Ungariei devenise un centru destul de frecventat 
de tineretul român plecat la studii în afara Transilvaniei. Încă din Budapesta, 
Atanasie Marian Marienescu adresează apeluri cititorilor, mai ales preoţilor şi 
învăţătorilor, să i se trimită poezii populare. Au fost solicitaţi şi studenţii români 
din capitala Ungariei ca să culeagă folclor în satele lor băştinaşe. Acestea şi alte 
circumstanţe favorabile au stimulat îndeajuns pasiunea lui Iosif Vulcan pentru 
folclor, dragostea pentru poezia populară, exprimată mai tîrziu în unele artico-
le, studii şi cuvîntări ocazionale. 

 „Poezia populară este oglinda cea mai fidelă a gîndirii unui popor. Această 
oglindă îi reflectă caracterul pînă în cele mai mici amănunte. Ne descoperă 
toate însuşirile lui, datinile, predilecţia, sentimentele vesele şi triste, virtuţile şi 
viciile, într-un cuvînt toate însuşirile-i caracteristice.” – spunea Iosif Vulcan în 
discursul său despre poezia populară, prezentat la întrunirea Societăţii Kisfalu-
dy. 
 Cu timpul, în afară de Familia şi Şezătoarea, şi altele reviste româneşti din 
Transilvania şi Ungaria se adresau locuitorilor din mediul sătesc, cu intenţia de 
a contribui la educaţia lor politică, culturală şi economică. O atenţie deosebi-
tă era acordată folclorului. Cunoscîndu-şi folclorul, românii îşi pot cunoaşte 
mai bine limba, datinile, obiceiurile, întreaga fizionomie spirituală. Literatura 
populară trebuie culeasă aşa cum circulă în popor, pentru a i se conserva ori-
ginalitatea. Se tipăreau cîntece de cătănie, balade, doine, colinde, ghicitori, 
anecdote versificate, basme şi poveşti. Revistele se adresau, în primul rînd, 
intelectualilor de la sate. Au cultivat şi întreţinut în rîndurile cititorilor interesul 
pentru folclor. Pentru conservarea folclorului literar se recomanda învăţătorilor 
şi preoţilor să culeagă poveştile, basmele, tradiţiile, legendele, proverbele şi 
poeziile populare, dîndu-se şi indicaţii. Ioan Pop Reteganul  în 1886 a publicat 
în Gazeta Poporului (Timişoara) un articol dedicat importanţei şi semnificaţiilor 
literaturii folclorice, articol urmat, în anul următor de o Programă pentru adu-
narea materialului literaturii populare, care conţinea un chestionar folcloric cu 
55 de de întrebări.
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 În satele noastre s-au abonat la cele mai importante reviste româneşti. 
Aceste apeluri pentru adunarea creaţiilor folclorice au fost citite şi de către 
preoţii şi învăţătorii noştri. La sfîrşitul secolului al XIX-lea în multe localităţi de 
ale noastre funcţionau societăţi culturale şi cercuri de lectură. În cadrul acesto-
ra se citea în comun presa românească.
 În multe localităţi au început să adune creaţiile folclorice. Aceste culegeri 
au fost publicate în revistele române apărute la Budapesta, Arad, Oradea, Ti-
mişoara, Lugoj, ş.a. 

Iluminismul şi romantismul devin coordonatele principale ale noii literaturi 
ardelene. Rolul ei estetic a fost în condiţiile date de a face educaţie şi de a 
întoarce faţa literaturii ardelene spre realităţi imediate, spre concretul naţional.
Privite în ansamblu, poeziile lui Eminescu apărute în Familia în anul 1866 se 
caracterizează prin sentimentalismul tipic romanticilor, grefat pe motivul dra-
gostei, printr-o imagistică tributară folclorului.
 În concepţia lui Eminescu, sursele folclorice ale literaturii culte contribuie 
în mod hotărîtor la definirea trăsăturilor proprii, a specificului ei naţional.
 Ceea ce aprecia Eminescu îndeosebi la poezia populară era capacitatea ei 
de a găsi expresia cea mai potrivită, mai simplă şi mai naturalã a numi gîndul 
sau a numi sentiment. Influenţa populară este evidentă în multe din poeziile 
lui. El a preluat teme, motive, versuri, ritmuri, armonii, imagini pe care le-a 
asamblat în compuneri noi, purtînd pecetea inimitabilă stilului său.
 Poezia din Ardeal în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea evolu-
ează sub influenţa lui Eminescu şi a lui Coşbuc. Amîndoi îşi găsesc numaidecît 
imitatorii, unii mediocri, alţii mai capabili şi dotaţi cu simţul frumosului, lăsînd 
cîteva versuri vrednice de consemnat. 
 Susţin curentul popular îndreptat spre viaţa satului şi procesul de obiectiva-
re a lirismului. În poeziile lor sînt reînviate tradiţiile strămoşeşti, graiul popular 
cu particularităţile lui locale, frumuseţea naturii şi dragostea tinerilor de la sate 
în toate ipostazele ei.
 Mai jos prezentăm în mod succint viaţa şi activitatea literară a lui Iosif Vul-
can, Isaia Bosco, Iosif Ioan Ardelean şi David Voniga. Aceşti creatori au tangen-
ţe biografice cu localităţile noastre: Leta, Pesta, Chitighaz şi Giula.

Iosif Vulcan
 
Iosif Vulcan s-a născut la Holod în 1841. Este fiul parohului unit Nicolae Vulcan 
şi al Victoriei Irinyi. Mamă-sa a fost fiica lui Ioan Irinyi, director de şcoală  în 
Leta Mare (azi Leta Vertes) timp de aproape 40 de ani. Era soră cu Ioan Irinyi, 
inventatorul chibritului cu fosfor şi cu revoluţionarul Iosif Irinyi.
 În 1844 familia Vulcan din Holod se mută în Leta Mare, în această comună 
slujeşte ca preot tatăl său. Iosif Vulcan la Leta şi-a făcut clasele primare între 
1847-1851. Aici şi-a petrecut vacanţele liceale. Studiind dreptul la Budapesta 
şi ca student îl întîlnim adesea în Leta unde scrie cele dintîi versuri de dragoste: 
Amantei mele, O seară în grădină, Ţii tu minte, La despărţire, Cîte stele sunt pe 
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cer ş.a. În acelaşi răstimp îl găsim trecînd prin Pocei unde scrie poezia: Vecina 
mea.
 În toată viaţa sa, Leta Mare, locul de odihnă veşnică a mamei sale şi a bu-
nicilor săi, locul copilăriei senine, lui Vulcan îi lasă amintiri puternice şi poetul 
mărturiseşte acest lucru, cu multă căldură, în versurile:

Mii de amintiri mă leagă,
Să mă mai revăd aici:
Amintiri ce-n viaţa-ntreagă
Tot ca stele mi-ar luci

Anii veseli de pruncie
P-aste locuri mi-au trecut:
Şi de-aici îmi rîde mie
Fericirea din trecut

 După terminarea facultăţii Vulcan rămîne în Budapesta. Cariera de avocat 
nu-l satisface însă, deorece îndrăgea literatura. Primele sale încercări sunt pu-
blicate în Federaţiunea, redactată de Alexandru Roman. În luna iunie a anului 
1865, Iosif Vulcan pune temeliile revistei Familia, a cărei program era de a 
răspîndi cultura română în Transilvania şi Ungaria.
 În 1866 la Pesta îi apare primul volum intitulat Poezii. Aici sînt publicate 
creaţiile sale poetice pe care le-a scris în Leta, Pocei şi Pesta.

Poezia la sate

Sunt aici în Leta Mare,
Beu din apa Letei, dar
Orişicîtă încercare
Să fac versuri, e-n zadar;
Căci de cumva prind a scrie
Vreo mică poezie,
Caut so-ntrerup de loc,
Căci deloc nu am noroc...
Palid fiind de mînia,
Nu pot scrie poezia!

Cînd aş sta să scriu mai bine,
Şi am idei de a lucra,
Ce năpastă-atunce vine
Un fecior ce-mi zice-aşa:
„Domnişorule, pofteşte,
Ca să dăm la porci mălaiu!”
Merg şi cînd rentors, fireşte,
Nu mai ştiu ce plănuiam
Palid fiind de mînia
Nu pot scrie poezia!
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Cînd uşoară fantezia
Mi-arată un cer plăcut,
Şi eu pînă de a scrie
Toate cîte am văzut:
Un viţel ce e prin curte,
Vine ca să-mi facă curte,
Şi mi-o spune băunînd,
Cum că dînsul e flămînd.
Palid fiind de mînia
Nu pot scrie poezia!

Şi cînd iar mă pun la masă,
Şi a scrie începui:
Iată-o cloşcă vinen-n casă
Cu vreo douăzeci de pui,
Şi-mi făcu zgomot foarte mare,
Apoi cînd voiesc să-i scot,
Cloşca chiar pe masă sare,
Varsă tinta mea de tot.
Palid fiind de mînia
Nu pot scrie poezia!

(Leta Mare, 13 mai 1864)

Vecina mea

Faţă cu a mea fereastră,
Şede-o tînără nevastă;
O nevastă blondioară,
Mîndră ca şi o vioară.

Eu în gură cu-o ţigară,
Din fereastră caut afară;
Din acea vecinătate,
Aud la lucruri minunate.

Cînd bărbatul nu-i acasă,
La nevasta cea frumoasă,
S-aude rîs de fericire,
Sărutare şi şoptire.

Cînd bărbatul e p-acasă
La nevasta cea frumoasă,
S-aude plîns şi zgomot mare,
Ţipăt, vaiet, blăstemare.

(Pocei, 18 martie 1861)
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O seară în grădină

Era o seară lină,
Şi luna strălucia,
Şezu-i într-o grădină
Cu mîndruliţa mea;
Un pom tufos şi mare
Ne-acoperea pe noi,
Şi-n dulce desfătare
Vorbeam, şopteam vioi.

În mîna-mi dalbă-i mîna
Ca frunza tremura,
Iar corpu-i ca de zînă
Pe sînu-mi se culca;
Guriţa-i răpitoare
Şoptea încetişor
O vorbă-ncîntătoare:
Amor, amor, amor!

Natura fuse mută,
Nimic nu se clătea;
Ci parca-r fi ştiut
Ce-mi zise mîndra mea, -
Căci frunzele subţire
Îndată ce-au văzut
A noastra fericire,
Aplaudau plăcut.

Atunce parcă-ndată
Şi ceriul s-a deschis,
Cu inima-ncîntată,
Privii sus în Elis;
Văzui de desfetare
Au îngerii în rai,
Dar ca şi-a mea de mare
Acolo nu aflai.

(Leta Mare, 12 octombrie 1862)

 Fondatorul revistei Familia a mai publicat volumul de poezii (Lira mea, 
1882), piesele de teatru (Ştefan Vodă cel Tânăr, Gărgăunii Dragostei, Mireasă 
pentru Mireasă), o importantă lucrare istorică (Panteonul Roman, 1869), nuve-
le, romane şi traduceri.
 Iosif Vulcan nu a fost un scriitor de excepţie, dar a contribuit cu opera sa 
le retezirea drumului pe care vor urca: Ioan Slavici, George Coşbuc şi Octavian 
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Goga. Sursa lui de inspiraţie este, cum recomanda şi altora, poezia populară, 
versurile lui Alecsandri şi Bolintineanu. Tema poeziilor sale este amorul şi pa-
triotismul. În proză a fost cu ceva mai fecund şi ceva mai norocos. În creaţiile 
sale poetice apar elementele romantice şi cele satirice.
 Activitatea literară a lui Iosif Vulcan este mai mult o formă de propagare 
a ideilor sale politice, naţionale şi morale. Opera lui n-a prezentat, din punct 
de vedere literar şi artistic, o valoare deosebită, dar din punct de vedere cultu-
ral-naţional şi-a avut rolul ei bine precizat. Iosif Vulcan în istoria literaturii – ca 
şi ceilalţi creatori români din Transilvania şi Ungaria –, cu cîteva excepţii – a 
rămas mai degrabă un cîntăreţ local.
 Chiar dacă aduce relativ puţine frumuseţi, poezia lui Vulcan rămîne un 
preţios document al românilor din Ungaria din a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, al eforturilor pe care autorul ei le-a depus pentru înviorarea vieţii 
literare, la răspîndirea în mase a unei limbi  mai îngrijite.

Iosif Vulcan îşi desfăşoară activitatea în două oraşe importante în Budapesta şi 
din 1880 în Oradea. În afară de activitatea sa de scriitor şi gazetar, el a iniţiat 
cîteva acţiuni culturale şi sociale (Societatea „Petru Maior”, Societatea pentru 
fond  de teatru român în Transilvania, Bihoreana) şi a activat în mai multe aso-
ciaţii culturale (Societatea de leptură din Oradea, ASTRA, Societatea Kisfaludy, 
Asociaţia Szigligeti).
       Iosif Vulcan a mai fost ales membru corespondent la Academia Română 
din 1879 şi membru titular din 1891. În 1904 Titu Maiorescu va propune ale-
gerea lui Vulcan ca preşedinte al secţiei literare al Academiei. Vulcan s-a mai 
străduit să aibă relaţii culturale cu maghiarii. În 1871 Iosif Vulcan a devenit 
membru al Societăţii literare »Kisfaludy« din Budapesta. În 1901 la Oradea 
leagă o prietenie strînsă cu Ady Endre.
    La data de 8 septembrie 1907, marele publicist se stinge din viaţă şi este 
înmormîntat la cimitirul Olosig din Oradea.
 Vulcan timp de un jumătate de secol a activat pentru cultura, literatura 
română din Transilvania şi Ungaria. A ţinut foarte mult la plaiurile natale, la 
familie, la cultura şi limba sa. 

Isaia B. Bosco

Isaia Bosco s-a născut în 1848 la Nermiş, comună în Bihor. Studiile primare 
le-a făcut în comuna natală, iar cele secundare la liceul românesc din Beiuş. 
Aici în 1871/72 a fost notarul corespondent al Societăţii literare „Samuil Vul-
can”. Între 1872–74 urmează cursurile anului I şi II la Academia de Drept din 
Oradea. 
 Fiind o fire aventuroasă, şi-a pus în joc toate puterile pentru a răzbuna o 
dragoste. Iubea pe verişoara sa Maria Bosco, mama Lucreţiei Suciu. Intrigat de 
faptul că şi prietenul său Al. Bujor se bucura de graţiile verisoarei lui, într-o zi 
l-a lovit. Cearta a generat în bătaie, şi în mod nenorocit l-a rănit pe Bujor atît 
de grav, încît acela a încetat din viaţă. Bosco a fost dat la judecată şi condam-
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nat la mai mulţi ani de închisoare. Nu şi-a isprăvit întreaga pedeapsă. Această 
întîmplare nenorocită avusese o puternică înrîurire asupra tînărului Bosco.
 Ieşind din închisoare n-a mai urmat dreptul, ci a ocupat diferite posturi 
în aparatul administrativ. Aşa a ajuns Isaia Bosco la Chitighaz, unde a devenit 
notar adjunct. În viaţa publică, culturală şi bisericească a satului, el a jucat un 
rol de frunte. Era talentat, şi prin el elita românească din Chitighaz s-a ataşat la 
mai multe acţiuni naţional-culturale din Arad şi Oradea.
 Întîmplarea săvîrşită împotriva prietenului său, l-a urmat o viaţă întreagă, 
i-a schimbat structura sufletească, făcîndu-l mai sensibil. Această sensibilitate 
şi-a revărsat-o în creaţiile sale poetice., pe care le-a publicat în revista Familia, 
semnîndu-le  în mare parte cu pseudonimul Iason Biano.
 Degeaba a lucrat şi a activat mult, Isaia Bosco a fost urmărit de remuşcări 
chinuitoare, care mereu îi evocau fantoma prietenului ucis. Vedeniile i-au di-
sociat conştiinţa şi aici la Chitighaz la 6 mai 1884 s-a sinucis, cu un revolver. 
Neferecitul a lăsat 5 scrisori adresate părinţilor şi cunoscuţilor săi, una dintre 
ele a fost adresată şefului său, notarului din Chitighaz.
 Isaia Bosco a fost înmormîntat în cimitirul din Chitighaz, pe cruce se putea 
citi: „Isaia Bosco, poet”.
 Prima poezie i-a apărut în Familia în 1881 intitulată „Cîntă frunza”, semna-
tă cu pseudonimul Iason Biano. Sub acest pseudonim îşi va publica cele mai 
multe poezii şi cîteva nuvele în revista lui Vulcan şi în Albina Carpaţilor.
       Poeziile publicate în diferite reviste, Isaia Bosco le-a adunat înainte de 
moartea sa într-un volum care apare în 1884 la Arad cu titlul „Florile inimei”. 
La vremea ei, cartea lui se bucura de o frumoasă primire din partea cititorilor.
 Bosco şi-a găsit izvorul de inspiraţie într-o dragoste sinceră şi devotată. 
Acest sentiment l-a înveşmintat în puritatea poporanismului. Şi el avea un dor.

    Cîtă boală-i pe sub soare
    Nu-i ca dorul arzătaore,
    Că dorul unde se pune
    Face inima cărbune.

    Cîtă boală-i pe sub lună
    Nu-i ca dorul de nebună,
    Că dorul unde se lasă
    Lacrimilor face casă.

    Vină mîndră pîn-la mine
    Să-mi împart dorul cu tine,
    Că nu-i modru şi putinţă
    Să-l port singur o fiinţă.

 O poezie caracteristică acestor sentimente de dor, ce poartă şi amprenta 
localismului bihorean, e Mîndra… În versurile ei se despletesc în chip măiestrit 
noiane de dorinţi, mîngîieri şi speranţe.
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    Mîndră, floare din Oradea
    Să mă mustri nu se cade,
    E destul c-amar mă bate,
    Dorul tău, – în străinătate.

    Tu-mi trimiţi o carte mică,
    Doamne, multe şti să-mi zică…
    Ţi-aş răspunde dar mi-e frică,
    Ca şti lumea şi ne strică.

    Duce m-aş la tine dragă,
    Mă pîndeşte ţara-ntreagă;
    Nu mai şiu unde mă-toarce,
    Stau uimit, gîndul mă coace.

    Cîtu-i noaptea dragă, lungă,
    Şed în pat cotit pe dungă:
    Pe fereşti privesc la stele,
    Parcă toate-mi plîng de jele.

    Eu gîndesc că toate-s bune
    Cîte soarta mi le-mpune.

 Poeziile sale pot fi grupate în poezii de dragoste, religioase şi patriotice. 
Poeziile de dragoste ale lui Bosco sînt ţesute pe sentimentul tristeţii şi au un ton 
melancolic. Se simte foarte mult influenţa lui Eminescu.

Două stele

Două stele vii senine
Au lucit în calea mea
Şi de-atunce prin suspine
Rătăcesc din stea în stea

Dar ca cele două stele-
Stele mîndre ce iubesc
În rătăcirile mele
Nicăiere nu-ntîlnesc

Ah! Ochi dragi, divine stele
Luminaţi, fără a-ceta,
Pe cărarea vieţii mele
De-acum alte n-oi căta

   
Poeziile sale religioase şi cele patriotice sînt mai puţin reuşite. Cu aceste poezii 
Bosco n-a izbutit să depăşească valoric hotarele acestei regiuni. Şi el rămîne 
poet provincial, ca mai mulţi contemporani ai săi bihoreni şi crişeni.  
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     Dacă poezia lui Bosco nu se ridică la nivelul creatorilor de literatură cultă, 
ea exploatează şi comunică sentimente de bucurie şi durere comune semeni-
lor săi. Putem spune că unele poezii sînt chiar „cronici rimate” ale unor eveni-
mente istorico-culturale. În multe poezii din volumul său, Isaia Bosco descrie 
biografia sa, istoria nefericită a vieţii sale, îşi plînge nefericirea şi îndoiala de 
rostul vieţii, cum o face şi în poezia intitulată:

Robul vieţii

De-amarul acestei lume            
Am rămas schelet cu nume          
Şi presimt, că azi ori mîine      
Voi muri! Şi oare cine            
Va să verse lacrimele             
Pe mormîntul meu de jele?       
Viaţa-mi repusă-odată            
De-ar va fi pe veci uitată       
Vor mai spune-o rîzătoare
Vînturilor călătoare:
Dar puţin îmi pasă mie
De ce-n urmă-mi va să fie,
Cînd trecînd cîmpul durerii
Voi fi-n braţul mîngîierii!

Isaia Bosco pe lîngă poezii a mai scris şi cîteva nuvele care au fost publicate 
în diverse reviste. După moartea lui, Iosif Ioan Ardelean preot şi poet în Chiti-
ghaz, în 1887, a trimis spre publicare ultima nuvelă a lui Bosco, mai bine zis un 
fragment din aceasta, la revista Gazeta poporului. I. I. Ardelean pătruns adînc 
de vestea tristă, moartea tragică a lui Bosco, ca un fel de necrolog i-a dedicat 
poezia intitulată „La moartea junelui poet I. B.”.

Iosif Ioan Ardelean

Iosif Ioan Ardelean s-a născut la Chitighaz în anul 1849. După terminarea şcolii 
primare, studiile gimnaziale le-a continuat la Arad şi Szarvas. La Arad face stu-
diile teologice. În 1875 e hirotonit, şi devine paroh în satul său natal, Chitighaz.
       Pe lîngă preoţie se ocupa şi de scris. Îi apare mai multe volume, cu teme  
religioase, pedagocie şi sociale: Despre susţinerea sănătăţii trupeşti şi sufleteşti a 
copiilor şcolari” (1875), Cuvîntări bisericeşti şi funebrali (1878), Eticheta (1888).
 Cea mai cunoscută lucrare a sa e „Monographia comunii Chitighaz” editată 
în 1893. Această carte pînă în zilele de azi a rămas o sursă de documentare în 
privinţa istoricului comunei.
 Iosif Ioan Ardelean pe lîngă multe activităţi culturale, era preocupat şi de 
beletristică, scria poezii, care erau publicate pe paginile mai multor reviste 
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cum era: Biserica şi Şcoala, Amicul Familiei, Familia, Telegraful Român, Tribuna 
Poporului, etc.
       În 1902 poeziile lui Ardelean au fost culese într-un volumaş intitulat 
„Buchetul meu” apărut la Arad. Cărticica este dedicată soţiei sale şi are mottoul 
următor:
    Adunat-am floricele
    Din rodul inimii mele;
    Şi-acum le-mpart din iubire
    În „Buchet” de suvenire.

       În volum găsim ode ocazionale, religioase, poezii de natură, de dragoste şi 
versuri vesele. Multe dintre poeziile sale au caracter intim şi adesea ocazional, 
conţinînd stihuri către amici şi cunoscuţi. Cîteva versuri din volum, constituie o 
alegorie lirică despre etapele vieţii omului şi principiile moralei călăuzătoare.
      Găsim în volum şi poezii didactice, menite să ilustreze idei etico-naţionale. 
Cele mai frumoase şi mai reuşite poezii ale lui Iosif Ioan Ardelean sînt cele 
închinate dragostei şi naturii. 

Nici odată

    Ce frumoasă-i păduriţa
    Asta de salcie,
    Parcă ea mă resalută
    Şi se-nchină mie.

    Ah! Ş-acuma mă încîntă
    Cu-a ei crengi plecate –
    Ca odată, cînd aicia
    Umblam să-nvăţ carte…

    Dar de-atunci trecu o vreme,
    Ani şaptesprezece,
    Şi cu anii – şi pruncia
    Ca un vis, ce trece.

    Fi-voi oare eu ferice –
    Ca şi în pruncie ? –
    „Nici odată” îmi şopteşte
    Trista mea salcie…

Unele poezii a lui Ardelean sînt sensibile, deseori fine. Ca şi la alţi poeţi ai epo-
cii, poate fi regăsită la el melancolia elegiacă şi sentimentalitatea romanţioasă. 
Poeziile închinate dragostei ca şi pastelurile sînt scrise în versuri de factură 
populară.
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De-ar şti floarea

    De-ar şti floarea frumoasă,
    Cît de adîncă-i rana mea!
    Ca să-mi vindece durerea,
    Lacrimi ar vărsa în ea.

    De-ar şti pasărea mică,
    Pentru ce sînt întristat,
    Şe ea mi-ar cînta voioasă
    O cîntare de-alinat!...

    De-ar şti steaua lucie,
    Cum sufăr eu în dureri,
    Pentru ca să mă aline –
    Ar cădea chiar de pe cer!

    Dar toate nu ştiu nimic
    Despre chinul meu cel greu,
    Numai ea... şti, dar nu vrea
    Să mă scape de la rău!.. 
 
Creaţia poetică a lui Iosif Ioan Ardelean – deşi nu are o valoare estetică şi stilis-
tică deosebită – reprezintă pentru noi un fragment al istoriei noastre culturale. 
Locuitorii din Chitighaz ştiau că preotul român din sat se ocupă şi de literatură. 
Prin forma lor uşoară, cu ritmul şi rima populară, creaţiile lui s-au răspîndit, iar 
cititorii fermecaţi de cuprinsul celor scrise, nu se întrebau niciodată de valoa-
rea literară a acestor poezii. În aceste creaţii era reconstituită lumea româneas-
că din sat cu preocupările, aspiraţiile şi durerile sale.
 Iosif Ioan Ardelean şi-a iubit enorm de mult sătenii. Din scrierile şi activita-
tea sa reiese faptul, că a dat informaţii şi sfaturi, a fost un oarecare îndreptător 
al vieţii de toate zilele a chitighăzenilor. A iubit foarte mult cultura şi limba 
strămoşească. A organizat, a scris, a tipărit, a difuzat, a muncit pentru biserică 
şi şcoală în condiţii deosebit de grele, şi uneori riscante. A dus o adevărată 
muncă de apostolat, în rîndul românilor din Chitighaz, mobilizînd forţele inte-
lectuale locale pentru apărarea şi îmbogăţirea valorilor culturale, tradiţionale, 
folclorice. Prin activitatea sa publicistică şi scriitoricească, neobositul şi entuzi-
astul preot se înscrie în galeria personalităţilor române din Ungaria, care în vea-
cul al XIX-lea au slujit cu modestie, cu bun simţ cultura în limba românească.
       Iosif Ioan Ardelean e preot în satul său natal pînă 1920. Cu pacea de la 
Trianon, asemenea multor preoţi şi dascăli români din Ungaria, după o slujbă 
de preoţie de 45 ani, şi el a trecut graniţa în România. Nu peste mult, la 25 
decembrie 1920 a decedat în comuna Sîmbăteni din judeţul Arad. Aici a fost 
înmormîntat, unde şi acum îşi doarme somnul de veci.
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David Voniga

David Voniga s-a născut la Giula în 1867. Şcoala primară o termină în oraşul 
natal. Studiile liceale le-a făcut la Giula, Beiuş şi Budapesta, iar cele teologice 
la Arad. După terminarea studiilor teologice (1890), nu acceptă posturile de 
preot oferite, ci se stabileşte la Şiria, unde în 1892 scoate Gazeta Economului.
 Din 1893, pe David Voniga îl găsim activînd din nou la Giula. În această 
vreme, în ambele „oraşe româneşti” funcţionau societăţi de lectură. La întru-
nirile săptămînale ale acestora se citeau opere literare, ziare, se ţineau serate 
culturale. Programele întrunirilor societăţii din oraşul mare românesc, primesc 
un caracter literar mai accentuat sub preşedinţia lui David Voniga. El şi ca 
student la teologie a fost iniţiatorul unor activităţi  culturale româneşti, cum 
ar fi organizarea concertelor tinerimii române din oraş. Din venitul curat ale 
acestora erau ajutorate şcolile române.
       Voniga e pasionat şi de beletristică. Debutează foarte tînăr, în 1893, cu un 
volum de poezii intitulat „Dor şi jale”. Acest volumaş cuprinde cam 140–150 
de poezii lirice, cu o prefaţă scrisă de Ioan Russu Şirianu. În această prefaţă 
putem citi printre altele: „Autorul acestor poezii ni se prezintă cu focul unei 
tinereţe, care pentru viitor ne îndreptăţeşte la multe speranţe (…). Ni se dau în 
versuri accente sincere, oglinda unui suflet simţitor”. Acesta a fost unicul volum 
de poezii a poetului giulan.
 Voniga prin creaţia sa poetică a cîntat idealurile de libertate naţională. A în-
cercat să-şi formeze un limbaj cît mai curat, prin contactul cu graiul popular. În 
volum sînt prezente poezii sentimentale, moralizatoare şi versuri cu rezonanţe 
biblice. Poetul rămîne – la moda timpului – la tonul sentimentalismului roman-
tic.  Similar celorlalţi reprezentanţi ai literaturii din Transilvania şi Ungaria, Vo-
niga se apropie de tezaurul folclorului românesc. În poeziile sale se reliefează 
stilul şi formele vieţii ţărăneşti, care alcătuiesc zestrea noastră folclorică.
 Poeziile sale mai reuşite au tema dragostei şi cultul naturii. Unele dintre ele 
reprezintă ideea de soartă, de fatalitate. Tînărul poet în repetate rînduri me-
ditează asupra unor teme filozofice, cum ar fi: rostul vieţii, destinul omenesc 
etc. Voniga prin volumul său exprimă nădejdile, temerile, izbînzile, dorurile, 
mişcările sufleteşti ale fiinţei umane. Tonul melancolic este prezent şi în poezia 
sa intitulată:

Înţeleaptă lira mea
 

Ştie ea a mea durere                
Şi cunoaşte voia mea,             
Căci îmi cîntă trist, de jele,      
Înţeleaptă lira mea.               

O, eu n’am acum plăcere
N’am plăcere pe pămînt,
Triste sunt zilele mele,
Trist – al lirei mele cînt.
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Nu cînta, liră căci vocea
Tristă, nimeni n’o ascultă –
Ori de ştii că-mi cînţi de moarte,
Atunci cîntă-mi liră – cîntă!

David Voniga era un însufleţit animator cultural şi era o fire receptivă la acţiu-
nile filantropice. 
 Cea mai remarcabilă iniţiativă a lui David Voniga în oraşul Giula, a con-
stituit fondarea revistei Lumina în decembrie 1894. După încetarea apariţiei 
acesteia, pe Voniga din 1896 îl găsim la Timişoara, ca redactor la revistele 
Dreptatea şi Foaia de duminecă. Mai tîrziu colaborează la Tribuna Poporului 
din Arad. David Voniga a mai redactat foile timişorene Controla, Revista Preoţi-
lo, Tribuna Nouă, Banatul, Luminătorul şi Nădejdea. A mai colaborat la Biserica 
şi Şcoala, Lumina şi Adevărul din Arad.
 În 1900 Voniga intră în tagma preoţească şi se stabileşte definitiv ca preot 
în Giroc. La 25 februarie al acestui an se căsătoreşte cu Ecaterina Vuia din Li-
pova. Naşul lui Voniga a fost David Nicoară, proprietar în Giula.
 David Voniga de la începutul carierei sale era receptiv la toate iniţiativele 
ce mobilizau viaţa culturală, naţională şi bisericească a românilor din Ungaria. 
El însuşi a fost membru al mai multor societăţi profesionale şi culturale. Din 
1910 e membru pe viaţă al Societăţii pentru crearea unui fond de teatru. Timp 
îndelungat a activat în cadrul ASTREI. După o viaţă atît de bogată, uneori chiar 
zbuciumată, David Voniga a decedat în 1933 în Giroc unde a păstorit timp de 
peste trei decenii. 

Revistele, la care au colaborat poeţii sus amintiţi, au un program de promovare 
a unei literaturi populare. Operele literare au fost inspirate, în marea majori-
tate, din folclor. Din operele concepute în spirit popular, de-a lungul anilor se 
încheagă una din cele mai masive orientări literare de acest gen din literatura 
română.
 Dacă paşoptiştii, în frunte cu Alecsandri, au valorificat literatura popula-
ră cu scopul de a da creaţiilor lor un caracter naţional, scriitorii noştri de la 
sfîrşitul secolului al XIX-lea, aveau în primul rînd, un ideal social mai concret: 
ridicarea lumii satului prin cultură şi literatură. Plaiurile natale, frumuseţile 
naturii şi comorile populare ale strămoşilor constituie sursele principale de 
inspiraţie. 
  Iosif Vulcan, Isaia Bosco, Iosif Ioan Ardelean, David Voniga în ciuda stîn-
găciilor stilistice ale poeziilor lor, prin bogăţia tematică, prin răspîndirea şi afir-
marea dragostei faţă de arta populară au adus o preţioasă contribuţie poeziei 
ardelene, crişene şi bihorene.

Literatura română de pe aceste meleaguri este mai cu seamă o literatură ero-
ică, militantă şi mobilizatoare, fiind o literatură naţională, în sensul pozitiv al 
cuvîntului. Pe lîngă rolul mobilizator, literatura română din Transilvania şi Un-
garia, avea încă un caracter specific: notele dominante ale creaţiei populare. 
Cei mai mulţi scriitori scriau în factura versului popular, începîndu-şi cariera 
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artistică prelucrînd şi culegînd folclor, ei înşişi provenind din mediul rural. Poe-
ziile cu subiecte istorice şi populare aveau menirea să lumineze poporul.

Critica literară pe aceşti poeţi  nu prea i-a luat în seamă. Ei erau modeşti mînu-
itori de condei, în marea lor majoritate gazetari, dascăli şi preoţi. Totuşi nu 
trebuie să uităm, că au scris într-o perioadă cînd limba română lupta pentru 
supravieţuire în aceste locuri. În pofida adversităţilor, prin aceste creaţii se în-
chega o limbă literară, ca un instrument supradialectal de intercomunicare 
românească.
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